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Widowiska publiczne we Lwowie za czasów Rzeczypospolitej

:

Widowisko wyprawione przez uczniów szkoy miejskiej na przyjcie

aiyybiskupu Jana Solikowtdricgo (1583). — ydzi uwolnieni od obowizku

wypoyczania szat do widowisk (1711). — Obchód zdobycia Smoleska (1011).

— Uroczysto kanonizacji Ignacego Lojoli i Ksawerego (1022). — Dyalog

ormiaski o w. Rypsymie (1000). — Dyalogi w szkoach jezuickich (1710).

— Kolegium Pijarów. — Scminaryum gr. kat. obrzdku. — Afisz przed-

staw icnia nta.u i<zno-ak robatycznego (1770—1 7tf< >).

Dyalogi treci religijnej, przedstawiane w czasie Boego
Narodzenia, Zapust i Wielkiej Nocy przez aków po szko-

ach i klasztorach, s pierwszym zawizkiem widowisk sce-

nicznych w Polsce. Z czasem, za wzorami Francji i Woch
powstay w rezydencjach królewskich i znaczniejszych ma-

gnatów Rzeczypospolitej teatra dworskie, gdzie jednak sztuka

obca, woska, trancuzka, a nawet niemiecka, (jak wiadcz
0 tern dzieje sceny warszawskiej) swobodnie bujaa ze szkod

sztuki narodowej. Krelc rys dziejów sceny polskiej we

Lwowie, wspomnie poprzód naley o zabytkach widowisk

scenicznych, jakie tu miay miejsce za czasów Rzeczypo-

spolitej.

Niestety, zabytków tych maluczka zaledwie liczba do-

sza do naszej pamici. Inaczej nawet by nie mogo, gdy
Lwów, stolica województwa ruskiego, chwilowo tylko i nie-

zbyt czsto, ugaszcza w swych murach królów polskich

1 liczniejsze grona dygnitarzy.

U bram tego grodu zbiegay si szlaki tatarskie, któ-

Teatr polski we Lwowie. 1
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rvmi dzikie liordv z ezarnomorskieh i azowskich siedzib

niosy ntior i poog w dzierawy polskie.

Niejednokrotnie, te osiada Lwów tyc h gronych goei,

ztd w swych kr< mikach ezriej zapisuje walki i wytrzy-

mane old^enia przeciw Tatarom. Turkom. Kozakom i Szwe-

dom, ni opisy uroczystoci i publicznych widowisk.

Kzadkio zabytki tyche podajemy wedle wspóczesnych

róde.
Co do dyalogów, przedstawianych przez aków szkol-

nych w kadem prawic wiekszem miecie dawnej Polski, to

musieli je bezwtpienia- wyprawia i acy lwowscy ; brak

nam jednak o tego rodzaju widowiskach bliszych szczegó-

ów, z wyjtkiem przedstawienia, które modzie szkolna

wyprawia na cze i przyjcie arcybiskupa Jana Soliko1v-

skiego w czerwcu IÓS:} r. Konzul .Bartomiej Zimorowicz

opisuje je w swej kronice 1
) w nastpujcy sposób: „Dnia

nastpnego (po uroczystym wjedzie arcybiskupa), który by
w. Janowi Chrzcicielowi powiecony, gdy arcybiskup ma-

gistrat i goci wietna przyjmowa uczt, szkoa publiczna'2

)

uczniami obcymi i domowymi kwitnca, przed domem wagi

miejskiej 3
)

przedstawia widowisko i w rodku niego jakby

w pustyni wyobranej poprzednika Chrystusowego ze zwie-

rztami dzikiemi, laurem uwieczonego, to jest chopakami

skóra, zwierzc odzianymi, pokój i zgod zalecajcego wy-

') Historja miasta Lwowa prz<v Bartomieja Ziuiorowir-za. konzula

niegdy togo/, miasta po aeinie napisana, a teraz na polski jzyk przez

Man-ina Piwockiego przeoona. Lwów — J. Szneyder 1835. str. 235—230
'

2
) Szkoa ta istniaa przy archikatedrze lwowskiej obrz. ae. ju od

pocztku XV. wieku. Wedle ukadu zawart^iro midzy gmin a kapitu,

obowizkiem konzulów byo, wyszukanie mistrza ezyli bakaarza, w Aka-

demii krakowskiej: /utwierdzaa go w urzdzie wadza duchowna. Bakaarz

zwa si rektorem i ulega tak wadzy miejskiej jak i duchownej, na której

danie, móg byt- pozbawionym urzdu (Zubrzycki: Kronika m. Lwowa,

str. 63. — Józefowicz: Kronika m. Lwowa, str. 29).
3
) Waga miejska znajdowaa si tu przy wiey ratuszowej, na rogu

od strony katedry pooonej. Bya to wyciosana w kamieniu 13 garncowa

miara zboa. (M. Dzieduszycki : ywot Wacawa H. Sierakowskiego. Kra-

ków, druk. Czasu 1868. str! 115.)

*
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obraaa, po którego mowie pobudzajcej Lew liski jedno-

rocowi herbowemu Arcybiskupa kaniajc sic i zniajc ko-

lana hod odda, kiedy orszak muzyczny piew wierszopisa

Bilbilitaskiego czasami powtarza. 1
) Wiedzieli komu lwy

su. W tylnej czci kocioa metropolitalnego pewien usty

i uoeniem pannie podobny tego jednoroca zapanego

i wieami mioci splatanego, na ono kocioa wprowadzi

po przyjacielsku, a na koniec tego widowiska piew dzik-

czynny w. Ambroego z muzyk odpiewa'*.

Prócz powyszego opisu, znajdujemy w jediicm tylko

miejscu kroniki I). Zubrzyckiego, 2
) opartej jak wiadomo na

dokumentach archiwum miasta Lwowa, pobien wzmiank
0 widowiskach akowskich.

Pisze mianowicie Zubrzycki pod dat r. 1711, i ydów
lwowskich uwolniono od obowizku poyczania szat studentom

1 rektorowi szkoy miejskiej do graniu komedji. Musiay sic

zatem oczywicie odbywa tego rodzaju widowiska we Lwowie.

0 widowiskach publicznych we Lwowie znajdujemy

dwukrotn jeszcze wiadomo we wspomnianej Kronice Bar-

tomieja Z imorow icza.

1 tak w r. l> 1.1, z powodu zdobycia na Moskwie Smo-

leska'): „wszystkie gminy miejskie, winszujc sobie i cie-

szc si do wity paskich uday si, gdzie hymn dzik-

czynny Panu zastpów odpiewawszy, na rynek tumem
poszy, gdzie, przedstawienie zamku Smoleskiego, prawdzi-

wemu podobne, z tylu bramami i wieami wyraone, przed

ratuszem wida byo. Okoo którego obóz z bazarami tu-

reckimi i zbrojn stra obwarowany, a pomidzy t udani

onierze przy ofierze Bachusa czuwajcy , ci to zdobywszy

wprzód na stole Smolesk, dla zdobycia zamku oddziaami

atak czynili, trzy razy obleni ogniste strzay i pozorne

pioruny na skupionych obleców czynili, trzy razy udani

*) Mar<ji)li*i;i.

) Dyonizy Zubrzycki : Kronik;* miasta Lwowa, (Lwów. 1844.)

str. 242.

») Ziinorowicz, str. 280—281.

1*
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obloey cofnli si, a uszykowawszy si w ksztatach

klina, wyamawszy jedna bram bramoomem nie wpadli,

gdy potem wicej krzykiem jak bojem Moskaów udanych

niby zabijaj., czci w niewol bior, upy zabieraj, zmy-

lone, reszt rynku na wpó spalonego, do reszty pal. Na
ostatek podzieliwszy si na oddziay, niosc przed sob upy,
jeców oprowadzajc, zwycistwo okrzykujc, trzy razy

w tacu zbrojnym w okoo obeszli, tymczasem tryumf in-

strumentami muzycznemi, trbami zewszd odzywajceini si

i dziaami z radoci goszc. I juby chwalebni owi zwy-

cizcy tej nocy ca Moskw zupenie byli zniszczyli, gdyby

im na butelkach nie byo zabrako, które wypróniwszy

snem i winem zmoczeni z Marsem poegnali si".

Z równ okazaoci obchodzi Lwów w marcu r. lb'22,

uroczysto kanonizacji Ignacego Lojoli i Ksawerego.

„Codziennie bowiem — pisze Zimorowiez 1

)
— po mszy

sw. i po mowach pochwalnych w kociele mianych, igrzysk

wydawca Marcin Kampian, 2
) m do wszystkiego zdatny

wiczenia szermierskie i gry publiczne przed ratuszem wy-

prawia'*.

rZaraz przy zmierzchu sztuki wyzwolone z swym sprz-

tem szy za Parnasem ruchomym i za Muzami mi nim pie-

wajcem i i tryumfujcemi nad barbarzystwem. Powtóre

:

zamek bezbonoci od cnót orszaku zdobyty i mioci Bosk
podpalony znikn. Po trzecie : Bachus swój wielki puchar

na pótory stopy poniony, wózkiem rcznym przed sob
wiodc razem z pijanemi bachantkami przez wonego wy-

gnacem ogoszony, za bramy wywieziony zosta. — Po
czwarte : gwiazd ruchomych siedm, pospolicie panety zwa-

nych, do ruchomych kul przybite w samem biegu i koo-

watem krceniu si pochway witych wieo w poczet

wpisanych gosiy. Po pite: gsi na sznurze powieszonej,

\) Zhnorowicz. *tr. 810—312.
J
) Marcin Kampian, konzul miasta, lekarz i architekta, oprócz licz-

nych prac okoo upikszenia i obwarowania Lwowa, kierowa budow wiey
ratuszowej (1616— 1020), która zawalia si dnia 14. lipca 1826 r.
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wieniacy na koniach jedców z siebie zrzucajcych, chcc

urwa szvie, dujro sie o to kusili, a Czech pewny z hab
Husytów urwa. Po szóste : zawód co do szybkoci w no-

gach, mocowania si w siach, tudzie baznów i inne igrzyska

modociane i nagrody od przeznaczonego do tego ma wy-

szczególnionym dawane.

rNa ostatek stypy i misiwa do rozrzucenia przezna-

czone jako to : dziczyzn, szynki, kiebasy, midzy pospól-

stwem rozrzucano. Tymczasem kadego wieczora, obrazy

kacerzów: Arjusza, Mahometa, Nestorjusza, Lutra, Kalwina,

Cwingliusza, na brytanach, na winiach, na klaczach grze-

jcych sie, albo na grzbietach ydowskich przez rynek Jia

okó miasta obnoszone, elaznymi acuchami do kosza

z wiey ratuszowej wiszcego, cignito lub prochem palono".

W r. 10(51$ w kolegium ormiaskiem we Lwowie ode-

grano dyalog: „Rypsyma panna i moczenniczhi, albo Tyrtjdat

przemieniany" — tragedj nabon z rónych historyków

aciskich i ormjaskieh wyjt, wierszami ormjaskiemi

i intemiedjami polskiemi uoon. Sztuka ta dzieli si na

5 aktów, przeplatanych interniedjaim
;

wystpuje w niej

przeszo 50 osób nie liczc ról podrzdnych.

Nieznajomy autor osnu tre djalogu na dziejach na-

wrócenia Araienji za czasów Dioklecjana. W caoci przebija

bujno fantazji legend Wschodu.

W prologu, Rzym i Armenja, sptane wieami bawo-

chwalstwa budz si o wschodzie soca i winszuj sobie na

wzajem wyswobodzenia, jakie spynie na nich przez m-
czestwo Rypsymy.

Akt I. Scena 1 : Rypsyma ucieka z towarzyszkami przed

przeladowaniem Dioklecjana i przybywa do stolicy Tyrydata

w Armenji. Scena 'Z : Emilius pose Dioklecjana, przybywa

do Tyrydata z listami cesarskimi i oddaje królowi portret

Rypsymy z wezwaniem, byj odszukano. Tyrydat olniony

wdzikami Rypsymy. Scena 3 i 4: Garen, krewny Tyry-

data na sam widok portretu Rypsymy na próno stara si

ugasi swe miosne ku niej zapay.

Intermedjum I: Kupido odepchnity przez Rypsym,
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wzywa na pomoc Furje piekielne. Na widok krzya Kupido

i Furje ustpuj.

Akt II: Rypsyma, sprowadzona do paacu Tyrydata

odrzuca ofiarowan sobie pomoc ku ucieczce przez Garena.

Tyrydat na próno owiadcza Kypsymie sw mio. Ryp-

syma, jako ehrzoeianka nie przyjmuje owiadcze Tyrydata

i przyrzeka mu natomiast , e si uda do wityni jego

bogów.

Intermedjum II : Pustelnik tumaczy dworzanom sen

Tyrydata, przepowiadajc nadzwyczajne wypadki w Armenji.

Akt III: Najwyszy kapan wzywa Rypsym do zo-

enia bogom ofiary, Rypsyma krzyem obala otarz bogów.

— Tyrydat i arcykapan oburzeni wtrcaj j do wiezienia.

Intermedjum III przedstawia scen z legendy o w.
Grzegorzu, któremu pobona niewiasta przynosi do jaskini

poywienie.

Akt IV: Zakochany Garcn przybywa do czarownicy

z prob, by ta za pomoc swej sztuki zniewolia dla serce

Rypsymy. Czarownica wywouje szatana
,

który jednak

owiadcza, e nie ma mocy nad Rypsym. Garen chce przebi

czarownic. Tymczasem Tyrydat usiuje, acz na próno, za

pomoc rozmaitych podstpów przeama upor Rypsymy.

Intermedjum IV: Bawochwalstwo za rad bogów, za-

myka si wraz z Lucypereni, Mamon, Kupidynem i Ba-

chusem w obronnym zamku. Pycha, akomstwo, Nieczysto
i Obarstwo przychodz pomnoy zaog twierdzy, o której

zdobycie kusz si na próno filozofowie, a nastpnie król

z licznem wojskiem. Twierdza upada wszake i zaoga jej

idzie w rozsypk za nadejciem w. mczenników.
Akt V : Rypsyma uchodzi z paacu, uwiziwszy w nim

Tyrydata moc krzya. Odchodzc pociesza Garena na-

dziej, e zostanie; chrzecianinem, egna go wiadomoci,
i spieszy do oblubieca. Wypada rozgniewany Tyrydat

i mimo prob Garena, wydaje wyrok mierci na Rypsym,
który .te natychmiast zostaje wykonany. Tyrydat jednak

powiadomiony przez sug o wykonaniu wyroku, szaleje

z rozpaczy i... zasypia (?) — suga okrywa go zason.
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Wbiega po chwili kapan pogaski z wieci, e w stolicy

dzieje sie co nadzwyczajnego za sprawa, czarta. Król pi,

kapan chcc go zbudzi, zrzuca ze zason i spostrzega,

e król przemieni si... w czarnego wieprza. W ostatniej

scenie siostra króla przyzywa ukrytego w jaskini witego
Grzegorza, za którego spraw Tyrydat odzyskuje posta

czowieka. Anti-epilog opiewa nawrócenie Armenii. 1

) Jak

z treci widzimy, ormjaska ta tragedja, mimo dziwactwa

efektów i nader bujnej fantazji, mniej jest niedorzeczn od

innych wspóczesnych dzie tego rodzaju.

W szkoach jezuickich, zaoonych we Lwowie w r.

160& grano, jak utrzymuje K.Estreicher 2
) w r. 1710. dyalog

p. t. „Facilis deseensus Averni a Yitoldo, mipcr imperii

comite, m-ojc carceris a sua sponte daemonis maneipeu
.
—

Tame przedstawiono dyalog : „Dziwne zrzdzenie mdroci
boskiej Rnlikana, albo Szach-Nadira, króla Persji z pasterza

i glony otrów na wezyrstwo i królestwo wynoszce. 3
) Na

uczczenie wojewody Klemensa Branickiego odegrali uczniowie

szkó jezuickich trajedj Jdrzeja Filipeckiego p. t. „Leo

filozof, cesarz wchodu*.

O widowiskach w krótko istniejcem „Collegium No-

bilium" Pijarów (zaoonem w r. 1751. przez Samuela Go-
wiskiego) nie mamy adnych wiadomoci. Natomiast do-

wiadujemy si o widowiskach polskich, które si odbyway
w seminarjum gr. kat. obrzdku w cigu ostatniego dziesitka

lat minionego stulecia.

Na pocztek obrano szkolne komedje Bohomolca (bez

kobiet) a nastpnie i innych autorów.

W gronie kleryków, biorcych udzia w tych przedsta-

wieniach, celowa prawdziwym talentem dramatycznym niejaki

Józef Czernecki. Niebawem pozyska teatr seminarzycki

now si w osobie Stoczkiewicza, który w roku 1797. wstpi

') Dzieje Teatru Polskiego od najdawniejszych czasów do r. 17Ó0,

przez W. Chomtowskiego. (Warszawa 1870) str. 81—84.
2
) Teatra w Polsce K. Estreichera, (Kraków J87i») t. UJ. str. 108.

3
) Na temsaincui tle osnu autor franeuzki Bouisson trajedj

„Nadyr" — przeoy j na jzyk polski W. Bogusawski (Dziea t. 6).
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na wydzia teologiczny. Jan Stoczkiowiez by synem ubo-

gich rodziców i brak utrzymania zmusi go do o1>rania sobie

zawodu duchownego. Obdarzony zdolnociami literaekiemi,

zwróci na si niebawem uwag profesora Halina, który za-

chci modzieca do powicenia si. literaturze ojczystej.

Stoczkiewicz przeoy na jzyk polski rWiosn" Kleista

(wydawan dwukrotnie w roku 1803 i 1S22) a nadto tó-

maczy wiele sztuk dla teatru seminarzyckiego. Miedzy innemi

przerobi dla teje sceny jednoaktowy dramat z niemieckiego

p. t. „Lekkomylno i dobre serce", który przedstawiano

w ostatnie dnie zapust. Stoczkiewicz gra gówn rol w tej

sztuce. Tre jej przypadkowo dochowaa si do naszych

czasów i da sic opowiedzie nader krótko : Marnotrawny syn

zaciga dugi na imi ojca, który nie moe ich spaci i do-

staje sie 'do wizienia. Skruszony marnotrawca zaciga si

do wojska i uzyskanym': w ten sposób pienidzmi wykupuje

ojca z wizienia 1

).

Nieliczny szereg zabytków widowisk publicznych we
Lwowie do chwili zaboru przez Austrj. zamyka atisz z przed-

stawienia akrobatyczno - magicznego, jakie tu miao miejsce

midzy r. 1770 a r. 1780.

Przytaczamy takowy w caej rozcigoci i w dosownem
brzmieniu. 3

)

rPodaje si do wiadomoci Janie Owieconym, Janie

Wielmonym, Wielmonym moim wielce Mciom Panom wszel-

kiego stanu etc. Dnia dzisiejszego wyprawia si bdzie

komcdja od sawnego Angielczyka, z nowo wynalezionemi

sztukami, które spektatorowi wielkie sprawi ukontentowanie

1. Bdzie na drócie róne sztuki dotd jeszcze niewidziane

pokazywa, 2) Potym na linie bdzie osobliwszych sztuk do-

kazywa, 3) Nastpi Pantomina pod tytuem ,.Sugi na próbie

zostajcego, albo Arlekin filuterny", co bardzo mieszno

bdzie, 4) Potym bdzie mechaniczny Fcierwerk, który b-

) Wiosna poemat Kleista (Lwów 1822), przedmowa L. Pietkie-

wicza (str. 62—3).

J
) Rozmaitoci (lwowskie) Nr. 11 str. 99 z r. 1840.
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dzie reprezentowa ogród Yersaille, wynaleziony od sawnego

Pawa .German. f>) Pokae si nastawienie stou w 19. ognia

odmianach. 6) Potym bdzie widziany na wierzchniej czci
Teatrum irmament wieccemi gwiazdami przyozdobiony,

które si w zoty deszcz przemienia y cay Theatrum ogniem

przykryj, spadajcym ogniem jako te byskawic i pio-

runami. 7) Pokae si mechaniczna sztuka pod imieniem

bieg soca w 5 odmianach ognia. S) Pokae si japoskie

drzewo w o' odmianach ognia. 9) Bdzie take atak z wiel-

kim wrzaskiem wojennym w rónych odmianach ognia.

Wzwy wspomniony ogród pod imieniem Versaille pokae
si w (f odmianach ognia, który rónymi drzewami i fon-

tannami przyozdobiony bdzie
;

wynalazca zawsze przy po-

kazywaniu tego dubeltow zapat otrzyma. Te sztuki

bd pokazywane w Hetmaskiey kamienicy 1

)
przeciw Od-

wachu o godzinie pitey po poudniu. Ud miejsca pierwszego

po zotych 4 ; od drugiego po zotych 2 ; od trzeciego po

z. 1 ;
paci potrzeba".

') Dzi doin ks. Poniskich w rynku, niegdy wasno i siedziba

króla Jana III.
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WDROWNI TEATR POLSKI

we Lwowie

1780 — 1799.
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Teatr niemiecki Góttersdorfa (1776). Teatr polski: Tomasz i Agnieszka

Truskolawsey, Kazimierz Owsiski, Wojciech Bogusawski (1780).

Jak wykazalimy we wstpie, po r. 1772 t. j. do chwili

„rewindykacji u królestw Galicji i Lodomerji, nie mia Lwów
teatru publicznego we waeiwem tego sowa znaczeniu.

Wnet atoli po dokonanym zaborze, w lad za sprowa-

dzonymi przez gubernialratha Kocziana urzdnikami nowego

rzdu, przyby do Lwowa teatr niemiecki Gottersdorfa (1776).

Teatr niemiecki, zagniedziwszy si we Lwowie, pozostay

tu z niema szkod funduszów krajowych, a z uszczerbkiem

dla sztuki przez wiek niemal cay.

Trupa Gottersdorfa grywaa w drewnianej, walcej si

szopie za furt jezuick pooonej 1
). Stan tego teatru, jeel

da mamy wiar wspóczesnemu niemieckiemu pisarzowi, by
nader opakany, tak pod wzgldem artystycznym jak ma-

terjalnym 2
.)

By to fatalny „omen" na przyszo...

Wprawdzie pomysowy p. Kratter proponowa, by na

*) Furta jezuicka leaa ku kocowi ulicy, dzielcej plac w. Ducha
od kocioa Jezuitów.

a
) Franciszek Kratter : Briefe iiber den itzigen Zustand von (ralizien

(Leipzig 1786) I.^Band. S. 05-116.

Kratter (nr. w Obergdorf, w Szwabji w r. 1758) ceniony w swym
czasie autor dramatyczny, póniej dyrektor teatru niemieckiego we Lwowie,

zaoy w r. 1811 Gazet lwowsk. (Zmard. 8. wrzenia 1830 r. we Lwowie.)
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poparcie i ulepszenie sceny niemieckiej nye funduszów du-

chownych fundacji — na szczcie jednak myli tej nie

zrealizowano.')

Z r. 1780 przybyo po raz pierwszy sceniczne towa-

rzystwo polskie do Lwowa pod przewodnictwem Tomasza

i Agnieszki Truskolawskich.

Samowolne rzdy Bizcsticgo i Kyxa, uprzywilejowanych

przedsibiorców sceny warszawskiej, spowodoway Trusko-

lawskich i Owsiskiego do porzucenia stolicy i utworzenia

wasnej, (jak wówczas nazywano) „antrepryzy" we Lwowie.

Tu te ujrzaa wiato dzienne (1780) Józefa Truskolawska,

synna póniej na scenie warszawskiej Leduchowska. W r.

nastpnym (1781) skad towarzystwa Truskolawskich pomno-

yo przybycie trupy ich szwagra Pieroyskiego z Lublina.

W gronie tern odznaczaa sie talentem siostra Trnskolawskiej

,

Franciszka Pieroyska, grywajca role kochanek w dra-

macie i w trajedji (Marja w „Ndzniku" Merciera, Henryka

w r licvcrlejn
u
J
1

)

W ogóle towarzystwo Truskolawskich liczyo w swem
gronie najcelniejsze siy pocztkujcej podówczas polskiej

sceny.

Pierwsze w nieni miejsce zajmowa Kazimierz Owsiski,

pierwszy i jedyny wówczas artysta tragiczny w Polsce (Be-

verley w Bercrlrju, Clarcndon w Euymii, a zanieni nie-

zrównany Basilio w Weselu Figara.) Owsiski obj te
kierownictwo artystyczne sceny lwowskiej. 3

)

) Xu .str. ](>!>. wy/wymientonyeh listów pisze Kratter: ..Aber wolier

tlen Fond? Hut nia nicht mussigc I*frunde. Stiftungen, Kanonikate in jeder

Provin/.V l*nd da luan ibnen nun eine hessere Bestiimnung geben will, was

verliert der Staat an seinem Knd/.wocko. wenn er aneli die Biihne auf eine

Zeit an dieser Bostiunnung Antheil nelmien liisst". Ostr odpraw na listy

Krattera jest broszurka wydana przez anonima p. t. „An Kratter, den Ver-

fasser der Schmalibriefe iiber (ializien" (Wien 178G).

) Wiadomo o Franciszce Pieroyskiej, W. Bogusawski : Dziea

dramatyczne t. 10 str. 310.

') Wiadomo o Kazimierzu Owsiskiin. Bogusawski: Dziea, t. 1.

str. 411-412.
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Truskolawska, poprzedzona dobrze zasuona saw ze

sceny warszawskiej, grywaa bohaterki w trajedji, pierwszo

role w komedji
( Kulenia w

r
Eugenii" Mina Barnhelm, Ledy

Beverley) i piewaa gówne partje w operze.')

Sani dyrektor Truskolawski] wypenia z powodzeniem

obrany przez siebie wydzia ról powanych i komicznych ojców

w komedji i dramacie. (Aryst w Fircykn, Wachmistrz

w Minie Barnlwlm, Hartley w Eugenii.) 7
)

Krótko (ITSO— l) bawia przy scenie lwowskiej Salome
Desznor, pierwsza a zrazu jedyna piewaczka polska na

scenie warrszawskicj

.

3
)

Okoo nich grupowa sic zastp si modszy eh, wród
którego pod umiejtn rk Owsiskiego wyróniali sic ko-

rzystnie: Marunowska. Jasiski, Zakrzewski.

Do gromi Truskolawskich przyczy sic w r. ITSO

mody artysta, z Warszawy, Wojciech Bogusawski. Przy-

muszany w stolicy do grywania ról po nieobecnym Owsi-

skim, opuci scen stoeczn i poczy si z Truskolawskimi.

Przedstawienia rozpocz Truskolawski w opustoszaym

amfiteatrze w ogrodzie Jabonowskich, zrestaurowawszy ta-

kowv wasnvm kosztem. Przedstawienia rozpoczynay si

o wiele wczeniej ni w naszych czasach. 4
) Repertuar skada

sic prawdopodobnie z utworów przedstawianych w Warszawie.

Grano wiec komedje Czartoryskiego, Krasickiego, Zaboc-

kiego, Oraczewskiego, tudzie przeróbki z Beaumarchais'ego,

Yoltaira, Moliera.

') Wiadomo o Ajrnicsy.ee Truskolawskiej. Bogusawski: Dzie;* t, 2.

str. WA—M).
) Wiadomo o Tomaszu Truskolawskim. Bogusawski : Dziel* t. 8.

str. 515—528.
s
) Wiadomo o Salomei Deszner. Bogusawski: Dziea t. <» str. o84.

*) Wida to z rozporzdzenia rzdowego o wiceniu niedziel i wit.

Ustp siódmy tego rozporzdzenia brzmi : „Teatralne komedjo

w miecie stoceznein i innych wikszych cenzurze tame postanowionej

podlegych, nieprdzej a o godzinie 7 z wieczora zaczyna si maj, inne...

widowiska zakazuj sic (Kontynuacja wyroków od d. 28 czerwca 1773 wy-

padych str. 47-49) Lwów - Piller - 1773.
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Najwiksze wraenie (wedle Bogusawskiego) wywara
na publicznoci lwowskiej tragedja B. Saurina : Beverley, iy

)

dziki znakomitej grze Owsiskiego w roli tytuowej, tudzie

drama Mereiera Ndznik.

Szczcie sprzyjao zrazu Truskolawskim, pomylno
ta atoli trwaa bardzo krótko, bo rok jeden zaledwie (do

r. 1782).

Konkurencja z niemieckim teatrem, zajmujcym, mimo
swej nedzoty, stanowisko uprzywilejowane, tudzie znaczne

koszta poniesione na rekonstrukcj teatru w ogrodzie Jabo-

nowskich, nadweryy w wysokim stopniu kas dyrekcji.

Brak dostatecznej liczby wiatej, polskiej publicznoci

w miecie, zmusza Truskolawskich do ogldania si na po-

parcie przejezdnej szlachty. Obywatelstwo galicyjskie gro-

madzio si zazwyczaj licznie we Lwowie w porze t. z. kon-

traktów. Kontrakty lwowskie poczynay si za czasów Rze-

czypospolitej w wito Trzech] Króli, nastpnie od r. 1798

w dzie 1. lutego, wreszcie w r. 1808 przeniesiono je na
dzie 24 maja. Trway przez trzy tygodnie. Zmiana ta

wypada na niekorzy obywateli, zmuszonych do porzuca-

nia gospodarstw w porze dla najwaniejszej
5
wypada te

fatalnie dla Lwowa i jego stosunków kupieckich.

Najgorzej wyszed na tern teatr.

Kontrakty w r. 1783 niedopisay, niedopisay te spo-

dziewane dochody kasy teatralnej i Truskolawscy nie chcc
si naraa na dalsze straty, opucili tego roku w listopa-

dzie Lwów, dc do Lublina.

W ostatnich czasach swego pobytu we Lwowie, grywa
Truskolawski w szopie teatru niemieckiego za turt jezuick,

wiadczy o tern alisz zachowany z r. 1783.*); z niego rów-

nie dowiadujemy si o cenie miejsc na przedstawienie

NcdzniJca na dzie 4-go stycznia 1783. r. zapowiedziane.

^Beyerleya tóniaozyli ks. Kazimierz Sapieha i znany bankier

twarszawski Bars. Niewiadomo nam, czyj przekad przedstawiono na scenie

warszawskiej i lwowskiej. Zauway tu musimy, e Beverley by pierwsz

trajodj. jaka ukazaa si na polskich scenach.

) Rozmaitoci (lwowskie) 1840 Nr. II str. 09.
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(Vny miejsc byy nastpujce : Loa z 4 biletami : 10 zt.

p., bilet parterowy: krajcarów 20, galcrja : kraj carów 12.

W czerwcu roku nastpnego (1784) zamknito scen
polska w Warszawie... dla braku utrzymania. Nowo spro-

wadzona, opera woska pod dyrekcj Zapa, spowodowaa

upadek sceny narodowej. Artyci polscy rozprószyli si na

wszystkie wiata strony.

Cze, artystów polskich z Warszawy przybya w tym
czasie do Lwowa, o krótkim ich pobycie w naszem miecie

nie mamy bliszych wiadomoci.

W ogóle wiadomoci <> pierwszych zacztkach sceny

polskiej we Lwowie zmuszeni jestemy czerpa niemal wy-

cznie z jedynego róda, jakiem s Bogusawskiego : Dzieje

teatru X a rodowego. 1

)

Archiwum miejskie przechowao nam z tych czasów

jedyna, wzmiank o scenie polskiej Truskoln wskiego we Lwo-

wie. Oto dyrekcja policji poleca kasie tutejszego Magistratu

w lutym I7S2 r. (ii lut. 17S2.) wypat miesicznej naley

-

toci Józefowi Tomaszewskiemu za wypoyczanie powozu

(prawdopodobnie do przywoenia artystów na przedstawienia)

i Mouasowi Oimplowi za dostarczone owietlenie do sali te-

atralnej. Wypata miaa nastpi za kwitem wydanym przez

Truskolawskiego.

Z treci tego pisma („da demselben die Theatercassi

ubcrgcben wurde") wynika, i Magistrat wzi w tym czasie

administracje teatru na siebie.'2
)

*) D/icjc teatru Narndowop) W. Bogusawski. Dziea t. J. str. 27—31.

) Archiwum miasta Lwowa fasc 412.

Teatr polek i we Lwowie 2
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Teatr ni^mie.-ki \vt- Lwuwir- Uiltor.ling, Tosc-ani. — Sconu Warszawska:

llofftisawski <l\ivkto roni wMowUk królewskich ( 1 78:1). — Pobyt Hogusaw-

skioiff wo Lwi>wio (1781 ).

Mino lat cztery od chwili wyjazdu Truskolawskich

ze Lwowa. Na miejscu pozosta teatr niemiecki, cieszcy

si smutn saw lat zeszych, mimo, e dyrekcj po Ootters-

dortie obj Hilferding, a nastpnie Toscani.

Mimo uprzywilejowanego stanowiska, teatr niemiecki

nie móg sio jako zaaklimatyzowa we Lwowie...

Tymczasem w Warszawie scena polska, egzotyczne

wiodca ycie, zalena od kaprysów dworu i wysugujca
sie woskim i niemieckim awaturnikom. drgna yciem szcze-

rem, naturalnem, z chwil gdy ster jej powierzono Bogu-

sawskiemu.

Zniechcony do sceny pod wpywom niepowodzenia

Truskolawskicli we Lwowie, porzuci Bogusawski teatr

lwowski z wiosn 1782 r. Za powrotem do Warszawy za-

sta scen warszawsk w stanie zupenego rozprzenia. Gn-
bia scen polsk niemiecka trupa < 'onstantiniogo, zabierajc

jej trzy dni w tygodniu i dwie niedziele w miesicu.

Brako scenie Warszawskiej Owsiskicgo i Truskolaw-

skicli. Pozostali artyci, zawizawszy spók, grywajc na

wasny rachunek, nie mogli godnie sprosta swemu zadaniu

dla cigych swarów," którym intendent teatru lir. Moszyski
stara si na próno pooy koniec. Przybycie Bogusaw-

skiego zapobiego katastrofie. Przedstawiony przez Moszy-
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skiego królowi uzyska Bogusawski w maju I TSo r. tytu

dyrektora widowisk królewskich. Przedsibiorstwo teatru

obj ks. Marcin Lubomirski. Krótko trway dualistyczne

rzdy scen Warszawsk. Bo usuniciu sit? Lubomirskiego,

Bogusawski naprzód wespó z Kurtzem, a nastpnie sam

tylko pozosta przedsibiorc sceny polskiej.

Brak miejsca nie pozwala nam rozwodzie si szeroko

nad losami sceny polskiej w Warszawie. Wyzyskiwany

przez Ryxa. kamerdynera królewskiego, a do r. 17!M>. (t. j.

do chwili zniesienia przez sejm czteroletni wszystkich przy-

wilejów), posiadacza wycznego przywileju teatralnego, wal-

czc nieustannie z cudzoziemskimi przedsibiorcami, którzy

li tylko wasna, kiesze mieli na oku. utrzymywa si Bogu-

sawski do r. I?!4. z swem towarzystwem, czci w War-

szawie, czci w (rrodnie, w Wilnie lub w Dubnie, sy-

ncenr podówczas z tumnych zjazdów kontraktowych.

Karnawa "1 7JS7 r. zasta tam wanie Bogusawskiego,

a Chory litewski Rzewuski zawezwa to na ostatki do

Lwowa. Ochotnie pospieszy na to wezwanie Bogusawski,

i nie uskara si bynajmniej na przyjcie, jakiego dozna

od Lwowian. Brudzi mu wprawdzie w interesach teatr

niemiecki, wybierajc od sceny polskiej haracz w wysokoci

trzeciej czci dochodu z kadego widowiska, wynagrodzia

mu atoli szczodrze ten ubytek publiczno, lwowska, zo-

ywszy na ostatniem przedstawieniu skadk z kilku tysicy

zotych polskich na rzecz sceny narodowej.

Na reszt zimy uda si Bogusawski do Wilna.

„Wspaniay ten czyn", pisze Bogusawski w swych

„Dziejach u
,
„wdziczn w sercu naszem zostawiajc pamitk

sta si powodem do przeniesienia póniej w zamieszaniu kra-

jowem eaey moiey Antrepryzy do tej Stolicy*
1

).

) Dzieje teatru Narodowego. Dziea, t. 1. str. 01—2.

2*
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Dominik Morawski u<- Lwowio (_I7U:-1— 4). -- S.-ena Warszawska w r. 17!>4.

— Boirus-lawski przybywa do Lwowa w styczniu 17'.T>. ™ Ukady z Bulla.

- Bogusawski .lyrck!oivm teatru polski^o (171'")) — Amfiteatr w ogro-

dzi- .) !( l.lonowski*ii (17fi5) -Krakowiacy i H óra U. - Teatr zimowy.

-

J/.kabi. r i Amazonki 1 17!'7). Sezon zimowy J7U7-S. — Spazmy

mo.ln.'. Hamlet. Bal<>t. — Wypadki poliryr-zne. — Bogusawski skada

dyrekcj s.ony ni«'mi<>.'kiej ( 17«.»S). — Wyjazd i kopoty Bogusawskiej;"

w t. 17!H>. — ókowski. Kamiski. Benza. — mi<>iv Owsiiiskiono.

Mino znów lut sze...

Cieli v i spokojny Lwów zacz sic oywia. W mury

jego spieszyli, szukajc ochrony dla ycia i mierna liezui

przybysze z za kordonu, z Mazowsza. W murach Lwowa

szukali przytuku przed burza, dokonujca, dziea zniszczenia

w skoatanej nawie Kzcezypospolitej.

W roku I zjeda do Lwowa Dominik Morawski

z sztzupem gronem artystów, z któroni w latach 1 7D1 . i 1 7D*2.

dawa przedstawienia w (frodnie. W towarzystwie tern, prócz

obojga Morawskich, rej wiedli : Mierzyski, Podgórski, Kut-

kowski. — Do nich przyczyli sic. przybyli w roku nastp-

nym z "Warszawy : Kayski i Nacewiez. Morawski dziczki

poparciu zakordonowych goci utrzyma sic we Lwowie do

koca r. I7i>4.

Równoczenie w Warszawie zamknito scen narodow.

Nadszed dzie 17. kwietnia J7H1 r. i wielu artystów, rzu-

/ ciwszy scen- stano w szeregach walczcych. Przez sze,

miesicy teatr by zamknity, otworzono takowy wprawdzie z roz-
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kazu Najwyszej Bady Narodowej il. 11. padziernika t. r.,

leez ju w dniu 4. listopada nastpia straszna rze Pragi

i artyci warszawscy rozproszyli sie na wszystkie strony

wiata.

Sam Bogusawski widzc, e pobyt w Warszawie staje

si dla z kadym dniom niebezpieczniejszy, pakuje rekwi-

zytu i garderob teatraln i wysoki przodom do krewnych

zamieszkaych w Krakowskiem
;
nastpnie sam z bibliotek

teatraln opuszcza Warszaw. Po rozlicznych przygodach

i zajciach, niepokojony przez maroderów i Prusaków nie-

szczliwy kraj pldrujcych, dotar wreszcie Bogusawski

dziki osonie udzielonej mu przez jen. Dbrowskiego, wraz

z caym taborem do rodzinnego Jdrzejowa w Krakowskiem.

Tu odbiera wiadomo, e caa niemal jego trupa znajduje,

si we Lwowie. Nie tracc czasu wyrusza po raz trzeci

w drog do Lwowa, na granicy jednak Galicji spotyka go

co najmniej spodziewany wypadek. Oto niewinna teatralna

zbroja staje si powodem nowych kopotów dyrektora. Za-

straszona ni stra celna austryjaeka grabi nieszczliwemu

Bogusawskiemu wszystkie rekwizyta. Niepoinagaj proby

ani perswazje, na wszystko jedn otrzymuje odpowied : „der

Waffentramport kt verbotni u
. Trudna rada, puszcza si Bo-

gusawski sam w dalsz drog i przybywa do Lwowa w styczniu

1705 r. Tu zastaje prócz licznych przybyszów z Królestwa,

wielki zjazd galicyjskiego obywatelstwa na karnawa, czy
zatem swych artystów z towarzystwem Morawskiego i za

staraniom wybitnych obywateli uzyskuje u rzdu pozwolenie

na dawanie przedstawie polskich w miejscowym teatrze nie-

mieckim. Jako Bulla, ówczesny przedsibiorca teatru nie-

mieckiego ustpi artystom polskim teatr na czterdziecie przed-

stawie, za opat trzeciej czci czystego dochodu.

Równoczenie robi Bogusawski starania by mu zwró-

cono zagrabione rekwizyta. Na usilne jednak nalegania pu-

blicznoci, na razie bez garderoby i przyrzdów wystawia

Fraskatank. Powodzenie byo szalone, nieokrelony zapa,

a amfiteatr zapeniony po brzegi. Wreszcie po szeciu ty-

godniach, za pork jednego z konsyliarzy rzdu austryjac-
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kiego, zwracaj Bogusawskiemu zagrabione sprzty i rckwi-

zyta. Teraz móg ju wystawie i inno sztuki. X coraz ro-

sn.^ecm powodzeniem przedstawiano kilkakrotni*' opero Salie-

rego „Axur król Ornms",

W skad ówczesnej opery wchodziy piewaczki : Ja-

siska, Rutkowska, Kossowska
;
piewacy : Kaczkowski, No-

wicki, Rutkowski ( tenorzycii, Szczurowski, Kayski, Ba-

ranowski i Indyczewski (bassy).

Tu nam wypada zauway, i w trupie Bogusawskiego

nie byo nawet mowy o cisym, w dzisiejszem tego sowa
znaczeniu, podziale artystów na artystów opory i dramatu.

Artystki i artyci opery wystopywali czstokro, stosownie

do swego uzdolnienia, w mniej lub wicej wanych rolach

w dramacie i tragodji.

Przykadem tvm wzgldnie b\* sam Bogusawski, który

prócz mudnych zaj artystycznego i administracyjnego kie-

rownika sceny grywa w owym czasie role kochanków w ko-

modji i dramacie i piewa z powodzeniem, w operze wos-

skiej partje bass - buffo. Magdalena Jasiska
,
primadonna

opery, grywaa role królowej w HaniWir, pani Murer w En-

grnii to samo pierwszy tenor Kaczkowski, byt zarazem

lekkim amantem i trzpiotem w koinedji. Kaczkowski mu-

zykalnie wyksztacony by take nauczycielom piewu swych

towarzyszy, a jako czowiek charakteru i osobisty przyjaciel

posiada wielkie zaufanie Bogusawskiego. 1

)

W obec niebywaego powodzenia sceny polskiej, za-

cza na tom cierpie Muza niemiecka, ozem zatrwoony

Bulla, po ukoczeniu owych czterdziestu przedstawie pol-

skich, odmówi z kocem maja 1 795 r. dalszego najmu sceny.

Pooenie Bogusawskiego nie byo do pozazdroszczenia.

Mimo zapenionego zawsze teatru, kasa wieczny wykazywaa
niedobór. Wystawa sztuk, zwaszcza oper i najem teatru

pochaniay z reguy dwie trzecie dochodu, pozostaa jedna

trzecia cz nie wystarczaa na pokrycie znacznych wydat-

l

) Wiadomo o 1). Kaczkowskim i M. Jasiskiej. Bogusawski. DziWa:

t. 11. str. :!!?.. t. 8. str.
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ków. Od tego te czasu datuj sie synne kopoty finan-

sowe Bogusawskiego, albowiem na pokrycie niedoboru za-

cign dug w kwocie kilku tysicy zotych polskich. Oko-

liczno ta spowodowaa wyjazd Morawskiego wraz z ca
trup ze Lwowa. 1

)
Ubytek ten wynagrodzio sowicie przy-

bycie Owsiskiego i Picroyskioj z Warszawy. Od czasu

ostatniego we Lwowie pobytu talent Pieroyskiej rozwin
si wspaniale, spotnia - Julja w Grobach Werony Ducisa,

Ofelia w Hamlecie, Di lara w Tgknharsr, byy gównem
polem popisu artystki.

Po wielu zabiegach udao si wreszcie Bogusawskiemu

uzyska u Bulli zezwolenie na jedno polskie przedstawienie

tygodniowo, po koniec sierpnia lTló r. — naturalnie za

opat trzeciej czci czystego dochodu. Na przedstawienia

polskie odstpi Bulla najgorszy dzie w tygodniu : ponie-

dziaek. Jedno przedstawienie w tygodniu nie mogo adn
miar, mimo wyprzedanego teatru, wystarczy na utrzymanie

licznego personalu. Pooenie z kadym dniem si pogor-

szao i Bogusawski zamyla ju o wyjedzie do Krakowa,

gdy nieprzewidziana okoliczno zmienia smutny stan rzeczy.

Bulla, czowiek zreszt — jak wiadczy sam Bogu-

sawski — zacny i uczciwy, ceniony przy tern artysta, wpl-

tany w dugi lichwiarskie, bliskim by bankructwa. Zara-

dzajc upadkowi sceny niemieckiej zaproponowano Bogu-

sawskiemu objcie dyrekcyi obu teatrów. Nie obeszo si

przy tych ukadach bez aroganckiej impozycji, waciwej

zreszt szlachetnej rasie eywilizatorów Galicji. Stery rzdowe,

zwaywszy, e teatr niemiecki, sam si nieutrzyma, a spo-

dziewajc si po charakterze Bogusawskiego, i tene nie

podda si dobrowolnie pod kierownictwo Bulli, (który zreszt

dla nieznajomoci jzyka polskiego nie nadawa si na kie-

rownika sceny polskiej) wpady na arcydowcipny pomys.

Oto postanowiono zaproponowa Bogusawskiemu objcie

administracji obu teatrów na swój rachunek, przyczem Bulla

*) Morawski wyjecha do Wilna, gdzie w tyme roku da pocztek

staej scenie polskiej. W r. 1805 zda scen wilesk Ka/.yskiemu.
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mia pozosta dyrektorom sceny niemieckiej. Projekt ten

bardzo korzystny... dla sceny niemieckiej: wygotowano na

pimie i postanowiono takowy przemoc narzuci Bogusaw-

skieniu. Pewnego piknego dnia, wczenie z rana. zjawia

sio w jego mieszkaniu Bulla z kilkoma rzdowemi Hgu-

rami. Kozpoczoto poror pena pochwa dla gospodarza,

zakoczono pogróka., ze, jeeli Bogusawski projektu sobie

przedstawionego nie przyjmie przedstawienia polskie

we Lwowie zostan nadal zabronione. Takie dictum nie

zmieszao bynajmniej dowiadczonego w przerónych opa-

ach dyrektora. Spokojnie odrzek Bogusawski, i przedsta-

wionej sobie umowy nie zawrze, a to z powodu, i zamyla
Galicje upuci. Guche zapanowao milczenie wród sza-

nownych delegatów, po chwili jednak, agodzc co dopiero

wypowiedziane groby, owiadczaj, i projekt rzdowy
moe Bogusawski zmieni i nie czekajc odpowiedzi wy-

nosz s'k' za drzwi, zostawiajc Bulle z gospodarzem. Z Bull

posza sprawa zgodnym torem — zawarto ugod na lat sze.
Na podstawie takowej, administracja obu teatrów,

przyjmowanie i oddalanie artystów, ukadanie repertuaru,

naleay do Bogusawskiego, który zarazem zobowiza si

w cigu dwu lat spaci artystom niemieckim kwot 20.(MM)

zt. pol. zalegej gay. Sum t, jak równie poow wy-

datków na rekwizyta teatralne wyoonych , mia Bulla

zwóei Bogusawskiemu po upywie szeciu lat. Na wypadek

niepowodzenia zastrzeg sobie Bogusawski, i wolno mu
przed upywem lat szeciu, usun sic od przedsi-

biorstwa.

Towarzystwo niemieckie, nad którem Bogusawski

obj przewodnictwo, skadao sic z 20 czonków i liczyo

w swein gronie, prócz Bulli, kilka si celniejszych jak panie

Lampel i Dahlbcrg, artystki tragiczne, piewaczk Muller —
artystów: Pardiniego, Brez, Kuditscha i Junakowitscha.

Dyrektorem orkiestry teatru niemieckiego by Józef Elsner,

który po poczeniu obu scen pod dyrekcj Bogusawskiego

powici si wycznie pracy dla sceny polskiej. Niemiec

z urodzenia sta si Elsner wkrótce Polakiem. „W kilka
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miesici-y nauczy sic czyta, i pisa po polsku, i zacz
komponowa dla polskiej sceny, piszc nad kadem sowem
poUkiem niemieckie"

.

)

W r. 17 (
.)1>. uda si Elsner wraz z Hugusawskim do

"Warsza wy, gdzie do r. |S2l. suy scenie polskiej, jako jej

kapelmistrz i kompozytor. Z rozlicznych jego koinpozycyi

seenicznycli, najwicej ma rozgosu dwuaktowa opera Król

okietek i \Vilic,zanki
?
utrzymujca sie po dzi dzie w re-

pertuarzu scen polskich. Towarzystwo polskie powikszyo
sic w krotce zaangaowaniem artystek Wilczyskiej i Ua-

nialskicj. Po dwumiesicznych przygotowaniach otworzy

Bogusawski teatr d. 1. padziernika J7U5. r. dram Czo-

kiego Abellino Wielki Bandyta w jzyku niemieckim.

W roli tytuowej wystpi sam Bulla, wywoujc swa. gr
wielkie wraenie.

Sezon zimowy zapowiada sic wietnie pod wzgldem
finansowym. Z chwil otwarcia poczonych scen, rozebrano

bilety a po koniec maja. — Bogusawski spaci znaczn

cz zalegej gay artystom niemieckim, a wsparty kre-

dytem przez arystokracj polsk bawic we Lwowie, przy-

stpi do budowy letniego amfiteatru w ogrodzie Jabonow-

skich. Ogród Jabonowskich, bdcy wówczas w modzie,

skada si z omiu czworoboków, obsadzonych do koa rozoy-

stenii drzewami. Jeden z czworoboków powicono na bu-

dynek letniego teatru. W tym celu splantowano jeden z pa-

górków na trzy kategorje siedze. Najnisz nazwano par-

terem, rodkow galerj dla dam, najwysz amfiteatrem.

—

Miejsce podogi zastpowaa ziemia, wysypana czystym, wi-

rowym piaskiem. Parter od sceny dzielia orkiestra, pod

któr znajdowa sic rodzaj kanau, przeznaczonego do zlewu

') Patrz: Bogusawski: Dziea t. 7. str. 11—32. Prócz przedsta-

wionych we Lwowie: alzkahara" i „Amazonek", napisa Elsner opery:

Sutan Wampun (1799). Mieszkacy Kamkatal. Siedin razy jeden (1804),

Stary Trzpiot (1805). Wieszczka frjela (1800), Andromeda (1807) Szewc

i Krawcówna. Urojenie i rzeczywisto. Kelio. niadanie Trzpiotów, ona
po drodze (1808). Leszek Biay (1800). Bcnctis. (1816), Kulista (1812) -
Król okietek (1818) - Jagieo w Tczynie (1820).
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wody deszczowej. Stena bya wzniesiona na pododze

i dzielia si na trzy czci, na rodkowa, na której grano

i dwie boczne, dachem kryte, suce na garderob i skad
rekwizytów. Proscenium ( 20 okci dugoci, 45 okci szerokoci)

o szesnastu kolumnach, przedstawiao zwaliska wityni.

Teatr by obwiedziony parkanem ()>5 okci dugim, 45 okci

szerokim, 7 okci wysokim). Cay amfiteatr móg pomieci
2500- -IJ000 osób (galerja dam: 500 osób, amfiteatr i parter

po 1000 osób.) — Budow amfiteatru powierzy Bogusawski

architekcie Maraino, który rozpocz takow z dniem 1 . maja

1700 r. Budowa ta staa si od pierwszego dnia przedmio-

tem ogólnej ciekawoci Lwowian, uywajcych wieczornej

przechadzki w ogrodzie Jabonowskich. Tumy ciekawych

cisny si na miejsce pracy; architekt Maraino, poczci-

wego staruszka, Wocha zasypywano formalnie gradem py-

ta, rad i uwag, na które biedaczysko sabo wadajcy jzy-

kiem polskim,jak móg, odpowiada. Kulminacyjnym atoli punk-

tem ogólnego zajcia, by akt ustawienia ogromnego prosce-

nium, które zbudowane i udekorowane stosownie na ziemi,

za pomoc walców, korb i sznurów stan miao na prze-

znaczeniem dla siebie miejscu. Ustawienie tego kolosu, od-

byo sio na yczenie publicznoci lwowskiej w porze wie-

czornej, gdy cay Lwów gromadzi si w ogrodzie. Tu-
mnie stawia sic w oznaczonej godzinie publiczno, zbite

masy zalegay obszerny ogród, ciekawsi poumieszczali si na

drzewach. Ma dany znak przez Maraina, robotnicy chwycili

za liny i zwolna proscenium zaczo si unosi w gór.

Przeszo godzin trwaa praca, zanim podniesiono je do od-

powiedniej wysokoci. Ciekawo, niedowierzanie w pomylny
rezultat dokonywanej pracy, strach przed moliwem zawa-

leniem si rusztowania wszystkie* te uczucia przebiegay

równoczenie zbite tumy zgromadzonych. Robiono nawet

zakady... a gdy proscenium szybk) z góry spuszczone sta-

no wreszcie w swem miejscu, huczne i przecige oklaski

ozway si na cze Maraina.

Budowa teatru letniego skoczon zostaa w poowie
czerwca, w sze tygodni po re>zpoezeiu roboty.
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Zamierza Bogusawski otworzy amfiteatr lotni oper
narodowa. Oud mniemany czyli Krakoiciacy i Górale. Bya
to pierwsza opera narodowa w waciwem tego sowa zna-

czeniu. Muzyku do niej napisa Jan Stefani. Steani by
z urodzenia Czechem, przej si jednak nawskró ducliem

polskim i pierwszy zdoa odda ywio ludowy w muzyce

z moliw prawd i wiernoci. .Jasno przyborów tech-

nicznych, pikno i prostota melodji, wierno w oddaniu

prawd uczuciowyeh zalecaj Krakowiaków jako utwór mu-

zyczny w wysokim stopniu. Nie mniejsz jednak role od-

grywa w Krakowiakach tekst pióra- Bogusawskiego. „ Pierw-

szy to utwór narodowy, gdzie poezja polska zstpuje z wy-

sokich progów dworskich i salonowych", mówi W. Pol. ').

Autor Krakowiaków dotar a do róda czysto naro-

dowej poezyi, wnikn gbiej w lud i okaza jego zalety:

prostot i serdeczno. Jeeli, Zabobon, czyli Krakowiacy

i Górale, cze druga, napisana przez J. N. Kamiuskiego,

przewysza dzieo Bogusawskiego pod wzgldem formy

artystycznej, to jednak zawsze — jak susznie W. Pol zau-

way — stosunek utworu Kamiskiego do dziea Bogu-

sawskiego jest stosunkiem kopii do wryginau. — Opera

Krakowiacy wiadczy zreszt najlepiej o sobie sama. Z dzie

Bogusawskiego imponujcych liczb, jest ona jedynem, jakie

si do dzisiaj w reportuarzu scen polskich utrzymao.

Wzorow icie t opero narodowa, przedstawi Bogu- *

sawski po raz pierwszy dnia 1. marca 1704 r. w Warsza-

wie. Publiczno warszawska przyja j z nieopisanem za-

paem', z powodów politycznych jednak, trzy razy tylko

ukazaa si na tamtejszej scenie.— Na nieszczcie i cenzura

galicyjska zabronia przedstawienia Krakowiaków i Górali

we Lwowie, a ówczesny gubernator Gaisruek, zadawszy
pewnych zmian w tekcie, sztuk celem ostatecznej decyzji

odesa do Wiednia. Bogusawski, nie mogc si doczeka
zwrócenia zakwestjonowanych Krakoiviaków otworzy amfi-

teatr letni w czerwcu 1 79(> r. oper narodow Agatka czyli

V) Pamitnik do literatury XIX. wieku. (Lwów 18(»IV) str. 112.

Digitized by Google



2S

Przyjazd Najjaniejszcijo Pana (Sowa Macieja ks. Radzi-

wia) z muzyka Holanda, nadwornego kapelmistrza w Nie-

wieu. 1

) Nadeszo wreszcie dugo oczekiwane pozwolenie

na przedstawienie Krahm iahóic. Oczekiwano pierwszego ich

przedstawienia z tern wiekszem upragnieniem, ile e na

sama" zapowied Bogusawskiego o przedstawieniu Kralo-

uiafohi' zjechao do Lwowa wiele obywatelstwa z dalszych

nawet okolic kraju. Przygotowania do Krah)u:inhm' spó-

nione dla braku stanowczej decyzji z Wiednia i skutkiem

tego trwaja.ee przez dni kilkanacie nie zdoay bynajmniej

ostudzi zapau wyczekujcych, którzy cay czas przesie-

dzieli w miecie.

. „Nadszed nareszcie ten upragniony wieczór* — pisze

Bogusawski w swych r Dziejach". — rTrz
.
v

?
jedna po drugiej

reprezentacje, ledwo wszystkich ciekawoci zadosy, uczyni

mogy: a te. niemal wszystkie na budow poniesione wy-

datki zaspokoiy"

W tyme samym czasie rozpocz Bogusawski restau-

racje teatru zimowego. Teatr niemiecki mieci si zrazu,

jak to wspomnielimy, w drewnianej szopie przy waach,

która po roku 17<S:>. z powodu,, i grozia zawaleniem, roze-

brano. Z budowa, nowego gmachu wcale si nie kwapiono.

„Najwyszym wasnorcznym biletem" z daty d. 30. lipca

1 788. r. nada wprawdzie cesarz Józef II. plac „('astruni"

zwany, Stanom galicyjskim bezpatnie z poleceniem, „aeby
Stany cay tene plac wraz z materjaami, z dwudziesto-

letni wolnoci od podatków i innych danin jakiej kom-

panii pod nastpujcenii kondycjami ustpiy, aby ta kom-

pania na tyme Placu murowane i trwae Teatrum, wygodn
i obszern redutow sal, jeeliby do tego samo Teatrum

uyte by nie mogo, tudzie obszern Austcrj wy-

stawia" 3
). Dla braku oferty jednak, plac ten do r. 1837,

V) ,. Agatka" /.ostaa napisana dla teatru Niewiezkiego ks. Urszuli Ra-

dziwiowej na przy.joio Agusta HI. w Niewieu.

*) Dzieje teatru narodowego. Dziea, t. 4. str. 107—108.
3
) Uwiadomienie, e Castrum ezyli Stary Zamek. Stanom ustpione
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t. j. do chwili podjcia budowy teatru przez lir. Skarbka,

pozosta bez uytku. Natomiast na pomieszczenie sceny nie-

mieckiej przeznaczy rzd koció, pofranciszkaski, stojcy

na pustej dzi czci placu Castrum. Koció ten wraz

z klasztorem wzniós dla Franciszkanów Wadysaw ks.

Opolski w r. lo?0. pod wezwaniem w. Krzya. W r. 17*7.

przeniesiono Franciszkanów do ich obecnego klasztoru przy

placu Franciszkaskim, przeznaczonego im po zniesieniu za-

konu Kapucynów. Klasztor pofranciszkaski przerobiono na

szkoy normalno, koció na teatr. W r. 17^5 Bulla, przed-

sibiorca scenv niemieckiej dobudowa do teatru obszerne

sale redutowe podug planu budowniczego Merca 1

).

W tym wic budynku mieci si niezbyt wygodnie

teatr zimowy. Brak miejsca na garderoby i skady, ciasnota

za kulisami czyniy nicmoliwemi przedstawienia sztuk,

wikszych. Kestauraey wewntrzn i jego upikszeniem

zaj sie sprowadzony z Wiednia malarz Muller, maszy-

nerj Lehman, malowaniem dekoracji Smuglewiez. Korytarz

cigncy sie wokó kocioa przerobiono na- garderoby,

sklepienia po wysoko dawnych gzomsów pokryto powa
na górze za urzdzono malarnie. Przy naprawie podóg,

natrafiono na sklep otwarty, udzie pozostao jeszcze kilka

trumien; pogrzebiono je i odprawiono kosztem Bogusaw-

skiego egzekwie u Jezuitów. Wypadek ten wywoa wielkie

wraenie w miecie, gdzie bawio bardzo wiele osób, które

przy innych staropolskich cnotach zachoway gbokie,

uczucie religijnoci. Zauway to bystry obserwator spoe-

czestwa, w którom y, Bogusawski, i ostentacyjn t.

expiacj stara sie oczyci z zarzutu profanacji. Mimo to

cdnak pewne osoby z najwyszych ster arystokracji miej-

scowej, które nie opuszczay adnego widowiska w letnim

OKt J !*#)... Kontynuacja wyroków... <>.! I stycznia a <lo kocummlnia.
r. 1?S3 wypadych. Leopoli — Typis Vi«lusut Piller str. UJ.

') Patrz: Tirna<w Olm lyni(vki : Historja miastu. Lwowa. str. :>2
t

3*8. mi 440. - Akta jrrodzkie (V, S.> Teatr ten suy <lo r. 1842. t. j-

do otwarcia teatru lir. Skarbka. W listopadzie r. J84S zniszczyy ^o l.omt>y

Hamersteina
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teatrze, nit; przestpiy ni razu progu teatru zimowej ». Przy-

czyn*.' tego postpowania wyjania na zapytanie Bogusaw-
skiego, jedna z „najpierwszych dam galicyjskich" (Kosa-

kowska?) nastpneini sowy: .. Daruj Wae Pan, nigdy nie

zdoam przenie na sobie, abym si miaa mia i wiato-

woei bawi w tein miejscu, gdziom niedawno suchajc

Mszy witej, na kolanach Stwórco wielbia." 1

) Odpowied
ta znamionuje niezbyt arliwa zwolenniczk reform Józefi-

skich... Notujemy ja jako charakteryzujca, ducha czasu.

/restaurowany w ten sposób teatr zimowy otworzono

na powrót dnia 1. listopada 1 71M>. r. Wcale dokadny opis

tego teatru znajdujemy w wspóczesnem dziele niemieckiego

podrónika 2
) temi mniej wicej skrelony sowy: ,.Budynek

przyzwoity, niezbyt wielki, formy owalnej: do koa biegn;

dwa rzdy ló, nad niemi amfiteatr, po obu bokach tego

wznosz si galcrje, dekoracje odpowiednie, wstp tani.

Przedstawienia polskie i niemieckie odbywaj sio na prze-

miany; w niedziele niema przedstawie. Publiczno odwie-

dza teatr licznie. Ilo ogólna miejsc w teatrze bya nast-

pujca: Ló parterowych, pierwszego i drugiego pietra 3<),

1 14 krzese zamknity cli, 200 miejsc parterowych. 200 miejsc

na galerji. Ddyste lato 1797. r. przeszkadzao wielce

przedstawieniom w letnim, niekrytym teatrze. Urzdzono

wiec nad amfiteatrem zcsuwalne dach pócienne w kszta-

cie namiotu, nad scena za wzniesiono dach stae. Dla

pokrycia zwykego w lecie niedoboru, rzuci si Bogu-

sawski do przedstawiania sztuk spcktaklowych, a miano-

wicie wieo wówczas w modo wchodzcej melodramy.

Prócz wzgldów finansowych, zmuszaa Bogusawskiego do

obrania nowego kierunku w sztuce, take inna arcywana
okoliczno — bya ni cenzura galicyjska. W obec jej

wymogów zmuszonym by Bogusawski do zapoyczania si

z literatury dramatycznej, przewanie niemieckiej. Wyznaje

1) Dzieje teatru narodowego. Dziea t. 4 str. 111.

2) Feurabend: Koswoj>olitisohe Reisen durch Prcussen Wolhynien,

Podolien, Galizien in d. Jahren 1795—1798 I. B. 4.
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to szczerze sam w nastpujcych sowach: Okolicznoci...

1 7!)4 r. zmusiy przenie Scen Narodow do Lwowa,

gdzie kiedy wspomina wielko Polaków niebczpiecznem,

a wady ich podawa na pomiech obcych widzów nieprzy-

zwoitem byo. nie pozostawao jak tylko przyswoi sztuki

tego narodu, pod którego rzdem i dla którego zabawy

gra trzeba byo. 1

) Pierwsza, prób w tym nowym kierunku

by Izkahar król Gminny melodrama heroiczna, wierszem

i proz w ' aktach, sowa Bogusawskiego, muzyka Elsnera.

Tre melodramy osnu Bogusawski na popularnem wów-

czas dziele ,,Historja zawojowania pastwa Peru w Ameryce",

w którem chciwie dopatrywano sic analogji z taktem wie-

ego jeszcze upadku Rzeczypospolitej. Tej te okolicznoci

obok nader okazaej wystawy, przypisa naley powodzenie

Jzkahara. Ogrom sceny amfiteatru letniego pozwala na

wprowadzenie na ni kilkuset statystów, udajcych walk
Europejczyków z Indjanami. Zudzenie potgowa odgos

strzaów dzieowych z armat za scena, ustawionych i wspa-

niao dekoracje. Wanie w czasie pierwszego przedstawienia

Jzkahara zaszed wypadek, o którym w formie legendy po

dzi dzie kry wie po Lwowie. W ostatnim akcie me-

lodramy scena przedstawiaa brzeg morza, okryty pagórkami

i krzewin, z poza których zej miao soce (oczywicie

bdce dzieem teatralnej maszynerji). Ulitowa si jednak

Febus nad strudzonymi caonocn prac maszynistami (gdy
przedstawienie z powodu wielkiej maszynerji przecigno
si daleko, po za pónocn godzin) i korzystajc z krótkiej

czerwcowej nocy, owieci scen naturalnem swem wiatem.

Zachwycona przepysznym widokiem publiczno, po chwili

dopiero spostrzega, i noc ca spdzia w teatrze. Byo to

pierwsze a prawdopodobnie i ostatatnie przedstawienie r ca-

onocne" we Lwowie. W przedstawieniu Izkahara na scenie

lwowskiej brali udzia: Pieroyska (Dilara). Owsiski
(Izkahar), tudzie Jasiska, Kaczkowski, Kayski i Ryo.
Muzyka melodramy, pierwsza praca Elsnera dla sceny

1) Powody napisania „Izkahara " Dziea t. VII. str. 3—4.
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polskiej zrobia furor. „Muzyka Izkahara leaa na wszyst-

kich fortepianach... Pie do soca: rO ty co równie /n-
dzniaym !

u piewano po caej Galicyi 1

). Bogusawski zach-

cony powodzeniem Izkahara, który minio wielkich kosztów

wystawy, znaczne kasie teatralnej przynosi dot-hody, przy-

stpi do przedstawienia napisanej przez si opery Amazonii.

Amazonki, heroiczno komiczna opera w 2 aktach

z muzyka Elsnera a z tekstem Bogusawskiego, ukazay si
w lipcu t. r. na scenie letniego amfiteatru. Tre tej opery

opar Bogusawski na podaniu Curtiusa o królowej amazonek

TalestrisJ stolicy jej Tomiscirys nad rzeka, Termodont. Za-

chowawszy tylko nazw gównych osób i miejscowoci, ca
fabu osnu na wasnej fikcji. Gówny efekt polega na po-

chodach, bitwach i szturmach, obliczonych na rozleg scen
amfiteatru. Liczny zastp walecznych Amazonek tworzyli

wyrostki ze szkó ' publicznych ; zbroi, hemów i broni do-

starczyy miejscowe arsenay. 2
)

W ostatnim akcie przedstawiaa scena kana pod mu-

rami twierdzy, w oddali spadaa kaskada, która, tworzya

wpadajca w kana rzeka Termodont. Grecy szturmujcy

twierdzi; rzucali si w wod po szyj, a po tarczach wznie-

sionych przez tyche nad gowy, wspina si drugi hufiec,

dobywajcy warownych murów. Efekt opery by ogromny,

zwaszcza, e i obsada parfji bya wyborna. W pierwszeni

przedstawieniu Amazonek bya ona nastpujca : K nilowa

') Dziea Jio<riisawskiogo t. VII. str. I0<s j :><;.

r
) Za statystów suyli czstokro Bogusawskiemu ue/niowio szkó

lwowskich. Za maem wynagrodzeniem, stawiali sic z najwiksz ochot na

wszelkie próby i przedstawienia. Modzi, pojtni i przystojni <hopaey za-

stpowali lian Izo korzystnie niezdarnyeh zazwyezaj statystów. Potrzebnej do

przedstawienia ..Amazonek" zliroi dostarezyy lwowskie arsenay. W tych

czasach bowiem, wszystkie teatra publk-zne miay ten przywilej, i wszelk

bro, tak dawn jak i nowoezesn wraz z potrzelm amunicja dostareza

seenie miejscowy arsena rzdowy za ma opat dla do/oreów. ..Wanym

równie przywilejem wiata artystycznego bya ul sra w eenie lekarstw, pole-

gajca na tern, i artyci w razie ehoroby, otrzymywali z aptek eyrkular-

nyeli lekarstwa za poow ceny zwye&ijnej". Bogusawski: Dzieje teatru.

Dziea t, 4. strona 120—121.
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Jasiska, Herminia : Pieroyska, Arycea: Gamalska, Irena:

Rutkowska, Itfkrates: Kaczkowski, Orobates: Szczurowski,

Strabon: Rutkowski. 1

) Muzyka Elsnera zyskaa sobie po-

wszednie uznanie.

Sezon zimowy r. 1707. przyniós dwie nowoci ubo-

giemu repertuarowi sceny polskiej; pierwsz z nieb bya
oryginalna komedja Bogusawskiego Spamy modne, drug
Hamlet, pierwsze dzieo Szekspira, jakie; si ukazao na

polskiej scenie.

Spazmy modne, trzyaktowa komedja proz, odznacza

si znakomit charakterystyk wprowadzonych w niej po-

staci. Dodawszy do tego gbok znajomo sceny i efektów

komicznych, atwo zrozumie, dlaczego Spazmy modne przez

dugi szereg lat utrzymyway sit; w repertuarzu. W komedji

tej smaga autor bezlitonie prawdziw epidemie spazmów

i migreny, któro damy z wyszego zwaszcza wiata miay
zawsze na zawoanie. Sens moralny komedji mieci si

w dwuwierszu, wypowiedzianym przez Su Iskiego w scenie

kocowej :

..Ta jest na modno spazmy rooopta jodyna,

lila j>a powaga moa. dla shig dysoyplina."

Do napisania Spazmów skoni Bogusawskiego, jak sam

opowiada, prosty przypadek. Wchodzc do mieszkania jednej

z artystek, zasta j w konwulsyjnyeh niemal spazmach —
u stóp jej rozpacza mody czowiek. Jedno spojrzenie dy-

rektora, badawczo rzucone na artystk i umiech jej w od-

powiedzi, przekonao przyszego autora Spazmów, e ar-

tystka... udaje.

W dwa miesice póniej ta sama artystka robia fu-

ror na scenie w komedji, do której napisania staa si

przyczyn. Bogusawski przemilcza dyskretnie nazwisko

artystki. W komedji tej grali: Hrabiego: Owsiski, Szar-

manckiego: Kaczkowski, Sualskiego : Ryo. Jurg: Rut-

kowski, Lukrecj: Gamalska. 8
)

*

l

) Uwagi nad .^Amazonkami". Dzirla. t. 12. str. 417— 18.

) Uwagi nad „Spazmami modnomi". Dziel, t. 2. str. 154—157.

Teatr polski wo Lwowie. 8
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Hamleta, który w zimie tego roku ukaza sio na

scenie lwowskiej, przetumaczy niestrudzony Bogusawski

nie wprost z oryginau, lecz z przeróbek francuskich i nie-

mieckich (l)ucis—Sehroder).

Hamlet ówczesny róni si te wielce od oryginau.

Pomijajc ju niczem nieusprawiedliwion zmian nazwisk

gówny cli postaci (Horacy zwie si Gustawem, Polonus Ol-

donholmem), wypuci Bogusawski wiele przepiknych scen

z oryginau. Nic znajdujemy n. p. w jego Hamlecie : wy-

prawy Fortymbrasa, sceny grabarzy, pogrzebu Ofelji, roz-

mowy Hamleta z aktorami, monologu o Hekubie. Z pitego

aktu pozostaa tylko scena pierwsza i to zupenie zmieniona,

rozwizanie za trajedji jest wcale inne ni u Szekspira.

Nie ma tu wcale pojedynku Hamleta z Laertosem — kró-

lowa umiera po wypiciu trucizny przeznaczonej dla Hamleta,

który zabija Klaudjusza i osiada na tronie Danji.

Przekad proz osabia naturalnie wielce wraenie tra-

jedji. Mimo tych stron ujemnych, Bogusawski pooy wielk

zasug, wprowadzajc Szekspira na polsk scen. Usterki

i zmiany, jakim ulego arcydzieo Szekspira w przerobieniu

Bogusawskiego, usprawiedliwia powszechna prawie wówczas

nieznajomo oryginau i hodowanie zasadzie, e w drama-

cie cnota musi w kocu odnie nagrod. Najdowoduiej

stwierdzaj nasze zdanie wasne sowa Bogusawskiego:

„Sztuka, którey rozcigo potrzebuje do wystawienia naj-

inniey piciu godzin, która adnych dramatycznych nie za-

chowujc prawide, przez uboczne, jedno osnowy zrywa-

jce zdarzenia, morduje umys suchacza: która wprowa-

dzaniem na scen nieprzyzwoitych osób i odraajcych wi-

doków, ponia godno Tragedji; sztuka na koniec, która

w rozwizaniu swojem, uchybia moralnego celu, karzc
mierci wszystkie równie niewinne jako i wystpne osoby;

w owieeeszym wieku, nie moga ani by wystawion —
bez przyzwoitej poprawy, ani' zupenie zapomnian, dla in-

nych niezaprzeczonych piknoci, jakie tylko sam geniusz

Shakespeara stworzy i cech niemiertelnoci móg ozna-
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czy ul
). Co do obsady ról w tom pierwszem przedstawieniu

Hamleta wiemy tylko tyle, e Ofelj graa Pioroyska,

Klaudjusza: Owsiski; Królowe przedstawiaa, jak to ju wspo-

mnielimy , .Jasiska

.

W ogóle sezon zimowy 1 71*7. r. przeszed równio po-

mylnie. Prócz Hamleta i Spazmów, przedstawiano z no-

woci: oper Paisellogo Król Teodor iv Wenecji, dranic; Du-

cisa Grohy Werony (przeróbka z r Uomeo i ,Julja
u Szekspi-

ra ),
trajedjo: Dykiego: AW^', Ozokiego: Juliusz dv Zusseit,

tudzie dram Kotzebuego: Potitarcy. — Opera niemiecka

przedstawia Flet zaczarowany Mozarta, (Zauherflóte), Zwier-

ciado Arkadyjskie, Schikanedera, z muzyka. Siissmayera,

tudzie Kauera Donauweihchen. — Dla rozmaitoei przepla-

tano widowiska polskie i niemieckie baletem. Czoo baletu

stanowiy rozbitki baletu Warszawskiego: Kymiski, Kurtz,

Sitaska i Maliska, którzy po zamkniciu sceny warszaw-

skiej przebywali przy scenie niemieckiej wo Lwowie. Ky-

miski zwaszcza, poddany z królewskiej ekonomji w Grodnie

a ksztacony pocztkowo w balecie rzdcy dóbr królewskich,

Tyzenhauza, cieszy si wielkiem uznaniem tak w Warsza-

wie, jak i we Lwowie, gdzie te umar w r. 17!*S. Wedle
Bogusawskiego mia to by talent pierwszorzdny w swym
rodzaju. Po mierci Kymiskiego rozpierzch sio lwowski

balet.

Zachmurza si tymczasem czem raz bardziej horyzont

polityczny. Rzeczpospolita francuska
,

zagroona koalicj

ociennych mocarstw, wica si przeciw niej, postanowia

zapali pochodni powstania w Wgrzech, w Galicji i w Dalmacji.

Dano posuch delegatom polskim, bawicym w Paryu,

a upowanionym do dziaania przez tajny akt Konfederacji

w Krakowie. Uwiedziony szuninemi przyrzeczeniami Napo-

leona, rozwija Dbrowski w Medjolanie (Stycze 17*>7r.) sztan-

dar legjonów... W Galicji komitety utworzone podczas ostat-

niego powstania rozwijaj czynno organizacyjn. Na rogach

ulic Lwowa ukazuj si napisy: „Kto kocha Ojczyzn, niech

») Uwagi nad „Hamletom". Dziea, t. I. str. 149—159.

3*
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idzie na Wooszczyzn^. Blisko 2000 onierzy, po czci
rozbitków z ostatniej rewolucji, po czci wieych ochotni-

ków, gromadzi sic. na ziemi wooskiej, tu nad granic

Austrji, pod dowództwem Ksawerego Dbrowskiego. Wojska

francuskie pod Massen sigay ju Wiednia, dy z Woch
ku krajowi Dbrowski w 5000 woskiej legji, wszystko ro-

kowao najpikniejsze nadzieje, gdy nagle, jak grom z ja-

snego nieba, spada wie o rozepnie w Leoben, o pokoju

w Cam]>o Formio (d. 17. Padziernika J707). Z wielkich,

przesadnych nadziei wynika klska. Dbrowski nie umia
utrzyma w karbach zawizków wojska na Wooszczynic.

Garstka zapaleców pod wodz Deniski wpada na Pokucie

galicyjskie. Wyprawa nie powioda si, kilkunastu partyzan-

tów lego, kilkunastu jeców powiesi rzd austrjaeki, reszta

cofna si na Wooszczyzn, zakad cay si rozwiza.

Smutek gboki zawis nad Galicj, po raz pierwszy

zapeniy sic austrjackio wizienia polskimi winiami stanu.

Lwów opustosza z gwarnych goci.

Opustosza i teatr polski, ywic si li dochodami sce-

ny niemieckiej. Po kadem polskimi przedstawieniu zjawia

si na dzie dobry u Bogusawskiego olbrzymiego wzrostu

kasjer teatralny, Szwed rodem, który z waciw mieszka-

com pónocy Hegm oznajmia strapionemu dyrektorowi

o deficycie w kasie. Widzc Bogusawski, e pooenie sceny

polskiej pogorsz si z dniem kadym, postanowi rozwiza,

ugod z Bull. 1'goda miaa usta z dniem I. wrzenia

179H. r. Napisana przez Bogusawskiego dla teatru letniego

nowa melodrama Sydney i Zumnm z muzyk Elsnera, wy-

stawiona w lecie t. r. nie przyniosa spodziewanych docho-

dów. W kasie bv ustawiczny niedobór, który Bogusawski

coraz to nowymi musia pokrywa dugami. Ostatniem no-

wem widowiskiem Bogusawskiego w letnim amfiteatrze bya
opera Martiniego Drzewo Dytiny, w przekadzie modziut-

kiego wówczas studenta J. N. Kamiskiego.

Dnia 1. wrzenia 1708. r. zoy Bogusawski dyrekcj

sceny niemieckiej. Z obrachunku zrobionego z penomocni-

kiem Bulli, który podtenczas bawi we Wiedniu, okazao
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si, e wedug zawartej ugody Bulla pozosta Bogusaw-

skiemu duny kwot. 80.000 zt. pol. Kwot t po wielu,

trudnociach zahipotekowano na realnociach Bulli. Z tyme
penomocnikiem zawar Bogusawski umow, moc której

przysugiwao mu prawo grywania w teatrze zimowym po

dzie 1. maja 1709. r. W tym to czasie opucio Bogusaw-

skiego kilku artystów (Kayski, Nowicki, Krajewska); dla

zapaty nalenej im gay zmuszony by dyrektor zacign
nowe dugi.

Tymczasem wiodo mu si coraz to fatalniej, kasa wy-

kazywaa cigy niedobór, na nic nic zdaa si pomoc ofia-

rowana Bogusawskiemu w tej cikiej dobie przez rozmaite

osobistoci. Teodor Potocki, wojewoda Bezki, zarczy za

dugi Bogusawskiego wasn hipotek, Wielchorska, kuch-

mistrzyni koronna, oddaa mu swe klejnoty dla uatwienia

poyczki, ludzie rozmaitych stanów i zawodów skadali we-

dle swej monoci oiary na utrzymanie sceny narodowej.

Na nic niestety nie zday si te szlachetne usiowania. Mimo
doznanych wieo strat i zawodów nie spuszczaa Galicja

z oka toczcej si na zachodzie walki. Kok ju trzeci krwa-

wo wysugiway si Francii legjo polskie, nie czas byo
myle wówczas o scenie... czu to dobrze Bogusawski i po-

stanowi Lwów opuci. Celem jego podróy bya Warsza-

wa, do niedawna stolica królów, dzi stolica „Prus poudnio-

wych" w której Prusacy rozpoczli ju prace cywilizacyjn

ywiou polskiego, nie zapominajc przytem o trymirkach

dobrami duchownemi i starociskiemi. W zagroonem przez

ywio teutoski sercu dawnej Polski, istniaa od r. 1796.

scena polska pod zarzdem Truskolawskich. Truskolawska,

która po mierci ma w r. 1707. sama scen kierowaa,

chtnie odstpia Bogusawskiemu swe przedsibiorstwo. Ten

poleciwszy artycie Kaczkowskiemu przewiezienie artystów

i ruchomoci do Warszawy, opuci sam Lwów d. 7. maja

1799 r. Z artystów jedna tylko Pieroyska wstrzymana

„okolicznociami domowemi" pozostaa we Lwowie do r. 1804.

Wierzyciele lwowscy Bogusawskiego zabrali sum za-

hipotekowan na domach Bulli; reszt dugu w kwocie
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1.2.000 zt. pol. mia Bogusawski zapaci w Warszawie.

Wyjazdowi Bogusawskiego ze Lwowa towarzyszyy oko-

licznoci niezbyt przyjemnej natury. Jeszcze w r. 1707 za-

cign na zaspokojenie naleytoci' lir. Rzewuskiego dug
w kwocie 200 czerwonych zotych u jednego z ydowskich
lichwiarzy we Lwowie.

yd przy udzieleniu poyczki kaza Bogusawskiemu

wystawi rewers podug innego ohligu, który mu za formu-

larz przedstawi, zakrywszy jednak poprzednio podpis du-
nika. W rok póniej wystawiciel wspomnionego ohligu

umar, a lichwiarz zada od familii zapaty 1 00.000 zt.

pol. rzekomo jnu dunych. Familia zmarego przyznawaa

lichwiarzowi tylko 10.000 zt. pol. zarzucajc mu sfaszowa-

nie ohligu. Ztd wywiza sic proces. Tymczasem zapad

termin patnoci dugu Bogusawskiego, owych '200 czerwo-

nych zotych. Lichwiarz zjawia si u swojego dunika,

w krytycznem znajdujcego si pooeniu i ofiarowuje mu
w zamian za przychylni* dla zeznanie w sdzie, skwitowa-

nie z dugu, a nadto 100 dukatów nagrody. Bogusawski

l amujc wewntrzny gniew i oburzenie, wysucha spokojnie

lichwiarza i owiadczy mu, e zeznanie swoje zoy. Wia-

domo o tein rozbiega sic po miecie lotem byskawicy,

Proces z natury rzeczy zajmujcy umysy mieszkaców

Lwowa, nabra teraz ogromnego interesu. W dniu, w któ-

rym Bogusawski mia zoy zeznanie a tern samem i spraw
rozstrzygn, zapenia si sala rozpraw tumem publicznoci.

Bogusawski stan przed trybunaem, a na zapytanie jak
bya suma na rewersie, z którego robi odpis, odpowiedzia,

e tej wcale sobie nie przypomina.

Bo ukoczonem badaniu, wróci nasz dyrektor do domu.

Czeka go tu co najmniej upragniony widok. Z polecenia

lichwiarza grabili mu ju woni sdowi ruchomoci, a dwaj

policjanci roztoczyli swa. opiek nad osob Bogusawskiego,

na krok go nie odstpujc. Stan ten rzeczy trwa dni kilka,

dopiero poreka hr. Potockiego Teodora uwolnia Bogusaw-

skiego od najnieprzyjemniejszej asystencji, a zagrabione ru-

chomoci z pod urzdowej pieczci. Wreszcie z pomoc Icka,
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faktora teatralnego, który dug- ów uici za Bogusawskiego,

zobowizujc si po odbiór takowego jecha z dyrektorem

do Warszawy — móg twórca sceny polskiej opuci Lwów.

Nie by to jednak jaszcze koniec kopotów finansowych Bo-

gusawskiego. Dugi lwowskie trapiy go jeszcze w War-

szawie. wiadczy o tern szereg listów Bogusawskiego do

niejakiego Tomaniewicza, prawdopodobnie dependenta u me-

cenasa Biaoruskiego, któremu Bogusawski swe interesa po-

wierzy. 1

) Z zachowanych listów (z daty °/
s
— "/,, ITWr.)

dowiadujemy si, i ani sprzeda amfiteatru (za 1)5 dukatów)*

ani suma u Bulli ulokowana nie starczyy na wydobycie

z pod sekwestru pozostawionego przez Bogusawskiego wc

Lwowie urzdzenia domowego, biblioteki teatralnej i muzycz-

nej. Rozmaici Fakowscy, Tomaszewscy, Mendle, z wybawc
Ickiem na czele, dugo nie dawali pokoju biednemu dyrekto-

rowi. Jak si ostatecznie sprawa z nimi skoczya, nie wia-

domo, gdy korespondencja z Tomaniewiczem nie jest kom-

pletna.

Picioletni pobyt Bogusawskiego we Lwowie, peen
walki i przeciwnoci, pooy podwaliny staej sceny polskiej

we Lwowie. Zasuga Bogusawskiego jest bezwtpienia

wielk, gdy teatr narodowy w kraju, pozbawionym bytu

i ycia politycznego, by jedyuem schroniskiem jzyka wy-

partego ze szkó i urzdów, przybytkiem obyczajów i myli

narodowej, dwigni umysowego ycia ówczesnej Galicji.

Gorcy patrjota, wyksztacony znawca sceny, czowiek nie-

skazitelnego charakteru, cieszy si Bogusawski ogólnym

szacunkiem i powaaniem. „Saw moju -- pisze Bogusawski

na kocu swych Dziejów teatru, — „zostawiam zdaniu po-

tomnoci : a jeeli w sercu cho jednego prawdziwego Polaka

pozyskam wdziczne stara moich wspomnienie, jeszcze na

tamtey stronie grobu szczliwym bd 2
)." Nie zawiód si

') Odpisy tyli listów znajduj si w Zakadzie im. Ossoliskich we

Lwowie; liczna rkopisów 1805. Korzysta z nich K. Kanteeki w swych

„Kopotach dyrektora teatru". (Szkice i opowiadania — Pozna 1888,

str. 1—34.)
r

)
Dzieje teatru Narodowego Dziea t. 4 str.
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w swoich nadziejach ojciec sceny narodowej. Potomno
czci jego pami na równi z pamici innych mów, zasu-

onych okoo dobra ojczyzny na polu literatury i sztuki.

Pobyt Bogusawskiego we Lwowie wpyn stanowczo

na ycie i losy trzech modzieców. Pierwszy z nich o-
nierz z nieszczliwej kampanji z roku 1794, przykuty wol
stryja do biurowego stolika w kancclarji mecenasa Pzierz-

kowskiego, zemka pokryjomu z miasta i r per pedes aposto-

lorum" pody w r. 1797 do trupy warszawskiej. By nim

dwudziestoletni podówczas, a wkrótce najpopularniejszy z ar-

tystów polskich, dowcipny autor ,,Momusa", Alojzy ó-
kowski (ojciec).

Drugim by Jan Nepomueyn Kamiski. Omnastolctni

modzieniec opuciwszy zaledwie awy szkolno, zapali si tak

do sceny, i sztuka staa sie mu jedynym ideaem. Kami-
ski wrczy Bogusawskiemu pierwsza, sw prac dla sceny

narodowej, przekad opery Martiniego Drzewo Dyany. Oper
odegrano, a Kamiski powici si scenie, wywalczywszy jej

byt stay i prawo obywatelstwa we Lwowie.

Trzeci, dziecko prawie, wymyka si chykiem z domu

rodzicielskiego i wnoszc za którym z muzykantów skrzypk
lub basetl, przepdza wieczór schowany w ktku orkiestry,

z oczyma wlepionemi w scen,, nie baczc, e po powrocie

do domu czekaa go surowa kara. By to Antoni Bonza—
Hamlet, Lir, Poza sceny lwowskiej.

AV kilka dni po wyjedzie Bogusawskiego ze Lwowa,
bo dnia 13 maja 1790 r., zmar tu najznakomitszy wówczas

artysta w Polsce, Kazimierz Owsiski. rl)ziwnem zdarze-

nem" — mówi Bogusawski — rlcy Owsiski midzy gro-

bami dwu arcybiskupów, kiedy przed kilkunastu laty pierwsza

ze zmarych aktorek teatru warszawskiego dopiero za roz-

kazem samego monarchy pochowan by moga" 1

).

') Wiadomo o yciu Owsiiiskiego. Bogusawski. Dziea, t. I. str. 414.

Artystk ta Wya Skurczyska. grywajca role kochanek. Zasabszy
na scenie w czasie pierwszego przedstawienia komedji lub in o d n y. zmara
w kilka godzin póniej.—W ogóle cay ustep o pobycie Bogusawskiego we Lwowie
w latach 1795— 1 799 osnulimy na iego ,. f)ziej:w?li teatru Narodowego 1

* Dziea t. 4.

*tr. 1-137.
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IV.

Dzieje Starego Teatru.

Henryk Hulla wacicielem klasztoru j-ofraiu-iszkaskiego (1787— 1 7 1 >r> )
—

Przywileje nadane Knlli {.rzez rzd. — Bulla sj-rzedaje l.iidynek teatralny

gminie miasta Lwowa (1 KOJ ) — Kontrakt dzierawy budynku teatralnego

zawarty mi»;dzy Iiill a miastom. tlS(H)

Zanim przejdziemy do dalszego toku opowieci dziejów

sceny polskiej we Lwowie, wypadnie si nam zastanowi nad

spraw t. z. starego teatru, mieszczcego sie, jak ju wspo-

mnielimy, w kociele w Krzya, nalecym do klasztoru

pofranciszkaskiego. Kwestji tej powicamy osobny roz-

dzia, raz dla tego, by wyjanianiem jej nie przerywa

w przyszych rozdziaach wtku opowiadania, powtóre za
ze wzgldu, i naleyte jej wywiecenie koniecznem jest dla

zrozumienia ukadów, toczcych si w chwili powstawania

nowego teatru w latach 1 887— J 84^ midzy Stanisawem hr.

Skarbkiem, a gmin miasta Lwowa. W dalszem nastpstwie

pozostaje ta kwestja w cisym zwizku ze spraw zniesie-

nia teatru niemieckiego we Lwowie (w r. 1872), wan te
jest w kocu takowa, ze wzgldu na koczcy si z r. 1892

obowizek fundacji Skarbkowskiej, utrzymywania sceny

w gmachu swym we Lwowie.

Z chwil zaboru Galicji liczy Lwów w obrbie murów

miejskich i na przedmieciach okoo 57 kocioów, cerkwi

i klasztorów wszystkich trzech obrzdków. W cigu nie-

spena lat trzydziestu (do r. 1 800) prawie poow tych gma-
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chów zamknito i przeznaczono na pomieszczenie urzdów,

koszar, skadów wojskowych i tym podobne cele. Niektóre

z nich rozehrano i sprzedano przez licytacj 1

). W liczbie

tych gmachów znajdowa si i potranciszkaski koció w
Krzya pooony na placu r

( 'astriuu*
4

. Zakonnicy opucili

w r. 1?S? J

) klasztor wraz z kocioem, który przeznaczono

na pomieszczenie sceny niemieckiej. Kiedy teatr ten sta si

wasnoci uprzywilejowanego przedsibiorcy sceny niemiec- •

kiej Krzysztofa Henryka Bulli, tego dokadnie oznaczy nie

podobna. Tak zbiory archiwum miejskiego i Stanowego, jak

te i urzdowe ksigi ta buli miejskiej, nie daj nam na to

adnej odpowiedzi. Wedle wszelkiego prawdopodobiestwa

jednak, musia Bulla zosta wacicielem wzmiankowanego

gmachu miedzy r. 17S7 a r. 1705. W roku 1 705 bowiem,

Bulla poparty zaliczk znaczniejszej sumy pieninej udzie-

lon mu przez konsyliarzow Ilohlteld de Adlersberg, do-

budowa do budenku teatralnego obszerne sale redutowe wedle

planu budowniczego Kierca'). Przedsiwzicie tej budowy

dowodzi, e Bulla w r. 1.71)5 musia ju by wacicielem

budynku teatralnego. Hypotoka t(j realnoci nie bya woln
od dugów, gdy z chwila, przybycia Bogusawskiego do

Lwowa, Bulla by bankrutem. W zamian za podjcie tej

budowy uzyska Bulla dekretami z daty : d. 0 wrzenia 170*Sr.,

d. 7. listopada I 7110 i d. Hi. kwietnia IN01 r. przywilej wycz-
nego utrzymywania kasyna, redut i balów (Privilegium per-

petui sustinendi exelusive ( assino, redutas et ballos) we Lwo-

wie i uwolnienie od podatku kwaterunkowego 4
). Nadto po-

biera tytuem subwencji rzdowej kwot 2000 zr. rocznie.

Niepowodzenia roku 170S, które zmusiy Bogusawskiego

w dniu I . wrzenia do rozwizania spóki z Bull i zoenia

') Hisiorja miasta Lwowa. .). Clnnlvnieekieir<». (Lwów 18«>ó) str. H39

do :!!»?

J
) L. Pziedzicki: ..Lwów 1— Sownik seognitu-zny — (Warszawa 1884)

T. V. z.r,r,. str. Ó18.

•') .1. < hodyni'v-ki: Historii m. Lwowa. str. 440.

*) Patrz: Taluila miejska, dom. 41 j.ag. Jol. Laj»idoa thoatralis.

Digitized by Google



43

dyrekcji sceny niemieckiej, spowodoway tego do szukania

innej deski ratunku.

Pospieszy wiec Bulla do Wiednia i dziki wpywom
jakie tam posiada, zdoa wykoata polecenie, by gmina

lwowska zakupia od niego budynek teatralny wraz z salami

redutowemi. Ukady midzy Bull a miastem przecigny
si a do czerwca roku 1S01, gównie z powodu mnóstwa

ciarów hipotecznych, obarczajcych budynek teatralny,

a które poprzednio usun naleao. Wreszcie w dniu 2b\

czerwca JSOl r. zawarto kontrakt kupna i sprzeday. Oowne
punkta tego kontraktu byy nastpujce :'

) Miasto zakupujc

budynek teatralny za cen oznaczon w akcie szacunkowym

z dnia 1. lipca 1795 r. w kwocie >S.72l zr. 5 kr. nabywa

tern samem wszystkie przywileje udzielone w latach poprzed-

nich Bulli, lecz zarazem zobowizuje si do wydzierawiania

Bulli budynku teatralnego za cen "
10( ,

ceny kupna rocznie.

Cen kupna zobowizao si miasto wypaci gotówk w chwili,

gdy Bulla oczyci realno od wszelkich ciarów. Bulla

natomiast zobowiza sie do ekstabulacji wasnym kosztem

wszelkich ciarów hipotecznych, cicych na budynku tea-

tralnym, tudzie do restauracji budynku i oddania takowego

gminie w takim stanie, w jakim tene budynek znajdowa

si w dniu sporzdzenia aktu oszacowania (1 . lipca 1705 r.)
1
).

a to najdalej po koniec marca t. r. pod groza uniewanie-

nia kontraktu. Nie potrzeba dugich dowodów, gdy jasno

to wypywa z samej osnowy kontraktu, jak korzystn bya
ta sprzeda dla Bulli, ilee tene zatrzymywa i nadal dla

siebie zasiek rzdowy w kwocie. 2000 zt. rocznie. Kontrakt

ten doczeka sie zatwierdzenia cesarskiego w dniu 7 stycznia

1802 r. Zaraz wic w lutym tego roku (d. (>.) stan kon-

') Archiwum ni. Lwowa law. 390.

J
) Restauracja teatru kosztowaa 1001 zt. 5 kr. — „Im .Jahre 1801

kanlte die Sta.lt dio Kcalitaten Nr. 34. und WX Sta It (Theator nnd Re-

doiUenirobau.de) urn 08.7*20 11. Naehtriijjliehe Kejtaraturon Oetrutren lOOl fl.

57a kr. (Beitrajre zur Goschichte der Stadt Leml.ierg vom Karl Has]», —
Archiv fur Oesterreiehisehe (Tosehiehtc. Wien 1870. li. 43. S. 1!»7 >.
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trakt dzierawny budynku teatralnego midzy Bull a mia-

stem pod nastpujcymi warunkami : Bulla zobowizywa si

do pacenia rocznego czynszu w kwocie 4.178 zt. 20 kr.

w czterech ratach, do utrzymywania dobrej sceny, do uy-
wania subwencji rzdowej na podniesienie takowej. Nie

wolno mu byo równie ani podwysza ustanowionych

cen wstpu, ani te komukolwiek budynku poddzierzawi.

Kontrakt obowizywa obie strony na lat 15 1

).

W ten sposób staa si gmina miasta Lwowa waci-
cielk budynku i przywileju teatralnego Bulli. Z tytuu tego

jednak nie chciano, czy te nie umiano po dzi dzie nale-

ytych osign korzyci.

*) Archiwum miastu Lwowa faso. 2072.

Die Stadt hat daiuals 30.000 fl. Ucherschuss im k. k. Hauptzolla iute

deponirt. Theater und Redouten warcn daiuals ein rentables Geschaft. Der
Verkaufer selbst paehtete die Unternehuiung anf 15 Jahre um jahrliche

4.183 fl. 20 kr. Allein im .T. 1817 yerringerte sieli der Paehtzins und im
J. 1842 musste die Stadt etwa jalirlieh 800 fl. Conv. Miinze Zuschuss leisten,

ungereehnet der Beitriige, welehe die Regierung der Unternelimung zukom-

men Hess (Beitriige z. Gesehiehte der Stadt Leuiberg voui Karl Raap —
Archiv fur osterroiehische Gesehiehte. Wien 1870. B. 43. S. 197).
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Oz d.x"dgra.

STAA SCENA POLSKA
we Lwowie

1809-1881.



Wstp.

Lata: 17WI— lKI.K.

-Jan Xe|»oiuucyn Kamiski — Stan ycia umysowego we Lwowie w pierw-

szych dziesitkach lat XIX. wieku. — frak sceny polskiej we Lwowie wiatach

1790 <lo 1800. — Przedstawienia amatorskie urzdzane przez .1. X. Kamiii-

skiego w teatrze miejskim 1 1S0D ) — Wdrowny teatr Kalwiskiego w Ka-

miecu podolskim. w)ul»nie. w Krzemiecu, w Kijowie i w O lessie w latach

180ó— 1800. — Przedstawienia amatorskie w paacyku Wronowskiego ( 1S04)

— Szczsny Starzewski i Klngor (1807).

Praco rozpoczta przez Bogusawskiego podj i do-

prowadzi do pomylnego rezultatu syn ubogiego ekonoma

tl Kutkorza, Jan Ncpomucyn Kamiski (nr. w r. 1777). Wy-
chowany w szkoach lwowskich, do szesnastego roku ycia

zna Kamiski jzyk polski li z domowego uycia.

W szkole uczono jedynie po acinie i po niemiecku.

Literatura i pimiennictwo polskie byo dla wychowaców
ówczesnego systemu szkolnego mitem, na ksztat bani o e-

laznym wilku. We Lwowie nie byo podtenczas ani jednego

polskiego czasopisma, ni jednej polskiej ksigarni.

Przybycie wdrownej trupy Morawskiego, a nastpnie

Bogusawskiego do Lwowa, znajomo z nim, wpyny, jak

to wyej nadmienilimy, stanowczo na ycie Kamiskiego,

i rozstrzygny o jego losie. Ubogi, bez stosunków i znajo-

moci modzieniec, wasnemi siami, kosztem pówiekowej

niemal pracy, stworzy repertuar, artystów — sowem sta
scen polsk we Lwowie. ywy, wraliwy, entuzjasta, po-
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eta, mimo to skorym by Kamiski do dziaania, wytrwaym,
przywykym do pracy. W siedmdziesitym roku ycia pra-

cowa jeszcze nad wyksztaceniem modych artystów, a skoro

odkry w kim iskr talentu, tyle sobie zadawa pracy, tyle

razy kaza powtarza rol, tak tumaczy myl autora, tyle

historycznych dodawa objanie, a debiutanta przemieni

w artyst.

Lwów w czasie, gdy w nim Kamiski rozpoczyna sw
dziaalno, wcale odmienn mia tizjonomj od tej, jak
chwilowo posiada w czasie pobytu Bogusawskiego. Po ostat-

nim rozbiorze Polski, uchodzc przed grabie Moskwy, prze-

peniay spokojne mury Lwowa tumy dygnitarzy i zamonego
obywatelstwa rozszarpanej Kzeczypospolistej, nadajc miastu

weselsz posta. Bawiono si wesoo, ba nawet hucznie,

chcc stumi wstyd i upokorzenie doznane? w przeszoci,

cikie obawy na przyszo. W lat kilkanacie póniej

jake odmienn Lwów przybra posta

!

Znikn liczny zastp zakordonowych goci, zwabiony

napowrót mar obietnic Napoleona i liberalizmem Aleksandra.

Kosmopolityczna arystokracja galicyjska, kreatura po wik-
szej czci nowego rzdu, paszczya si we Wiedniu u stóp .

Mettcrnicha, lub szalaa w Paryu. Nieliczna jej cz po-

zostaa w kraju, bawia si jak dzieci miesznymi tytuami,

udzielanymi askawie przez dwór wiedeski i komedj Sta-

nów koronnych, — zreszt obojtn bya dla kraju.

Reszta nielicznej ludnoci Lwowa, której trzeci cz
stanowio ciemne pospólstwo ydowskie 1

), nie moga stworzy

silnej klasy redniej, zdolnej do rozbudzenia jakiegokolwiek

ycia umysowego w stolicy kraju. Urzdy publiczne byy
przepenione Niemcami i (Czechami, którzy te wzili prze-

wag w handlowo - przemysowych koach mieszczastwa.

W szkoach i na wszechnicy wykadano po niemiecku i po

acinie, nauczycielami byli niemal wycznie Niemcy. Dzien-

nikarstwa polskiego nie byo. Prócz póurzdowej Gazety

') Lwów liczy w r. 1810 do 43.000 ludnoci, z togo 14.574 ydów;

w r. 1827: 55.000 lndnowi. z tyeh ydów 18.i»80.
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Lwowskiej nie wychodzio adne perjodyczne pismo polskie.

— Kilkakrotnie ponawiane próby wydawnictw literackich

przed r. 1880, upaday po krótkim ywocie dla braku czy-

telników i... wspópracowników. ycie umysowe i literackie

tlao zaledwie wród garstki zdolniejszej modziey, a jedyn
przedstawicielka, ycia i ducha narodowego bya scena pol-

ska. Czy i jak odpowiadaa ona zaszczytnemu swemu za-

daniu, z jakiemi amaa si trudnociami, wskazuj jej dzieje.

Rzd korzystajc z wyjazdu Bogusawskiego, zakaza mimo

stara Kamiskiego przedstawie w jzyku polskim. Od maja

r. 1790 do czerwca r. 1800 nic byo polskich przedstawie

we Lwowie- Dopiero straszna klska, spowodowana poarem

Krukowskiego przedmiecia w czerwcu r. 1800, skonia rzd

do zezwolenia na urzdzenie polskich przedstawie amator-

skich na rzecz pogorzelców. Kamiski da wówczas przy

pomocy miejscowych amatorów kilkanacie przedstawie pol-

skich, cieszcych si ogromnem powodzeniem. Ju myla
o ustaleniu polskiej sceny, gdy rzd ponownym zakazem

wzbroni dalszych przedstawie. W obce tego zakazu po-

zna Kamiski, e zaoenie sceny polskiej we Lwowie jest

wprost niemoliwe. Zbiera wic ochotników z grona miej-

scowych amatorów i wraz z nimi opuszcza Lwów, dc do

Kamieca Podolskiego. Tam uzupeniwszy swe szczupe to-

warzystwo nowemi siami otwiera scen polsk. Z Kamieca

robi wycieczki do Krzemieca, Dubna, Kijowa, wreszcie

w r. 1805 dotar a do Odessy. Odessa pozostawaa wówczas

pod zarzdem wiatego ksicia Richelieu, znajcego dokadnie

jzyk polski. Pocztkowo zjecha tu sam Kamiski w to-

warzystwie Lipiskiego (?) i „odegrawszy gocinne role
44

zosta nader przychylnie przyjty przez publiczno

Odessk. To zwrócio na uwag ksicia, który za-

wezwa go, by sprowadzi do Odessy ca sw trup z Ka-

mieca. Kamiski zado uczyni temu wezwaniu i w ty-

dzie po przybyciu towarzystwa otwarto scen polsk w Odes-

sie komedj* Zieglera „Ton widkiego wiata i dobre serce".

Zrazu trupa polska pozostawaa na koszcie skarbu, przyno-

szc mu znaczne dochody, gdy bogaci kupcy Odesscy po-

Teatr polski we Lwowie. *
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rozbierali wszystkie prawie loe i krzesa. Hiehelicu atoli,

widzc prac Kamiskiego i pragnc ja nagrodzi, odda mu
wkrótce zarzd sceny na wasny rachunek. Przedstawie-

nia polskie odbyway sie tymczasowo w starym drewnianym

teatrze, a rzd przystpi do budowy nowego gmachu te-

atralnego. Przed ukoczeniem jednak takowego Kamiski

na wie o wypadkach r. 1SO0 opuci z wiosn tego roku

Odess. Towarzystwo Kamiskiego grywao te w jzyku
rosyjskim. W tych przedstawieniach wyrónia si niejaki

Stankiewicz. Pobyt w Odessie nalea do nielicznych jasnych

chwil w kopotliwem yciu Kamiskiego, jak sam to wy-

znaje w licie do hr. Adama Zamoyskiego 1

)
piszc te sowa:

„Tam byem pierwszy raz w yciu szczliwy, znalazem

prawdziwe prac moich uznanie 4
.

W ogóle szczi-góy t<
j
wdrówki Kamiskiego s dla

braku róde bardzo mao znane. Kreli je wprawdzie su-

fler sceny lwowskiej, Grzegorz Kozumiowski w swych „Pi-

smach" 2
)

opowiadanie tu jest wszake tak baamutne, i
trudno, bv zasugiwao na wian?. Podczas gdv Kamiski
znalaz punkt oparcia w Odessie, we Lwowie tymczasem

prosperowa uwolniony od niebezpiecznego wspózawodnictwa

teatr niemiecki pod dyrekcj Bulli i braci Kratterów. 8ztuka

narodowa dawaa znaki ycia tylko przy sposobnoci przed-

stawie amatorskich, dawanych bezpatnie przez grono ama-

torów w paacyku radcy Wronowskiego 3
).

') Cay ust»;l> u j»obycie Kamiskiego w 0 lessie skrelony zosta' na

podstawie artykuliku umieszczonego w Rozmaitociach lwowskich z r. 1822

Kr. 10 str .64 i listu Kamiskiego. do lir. Zamoyskiego (drukuje takowy K.

Estreicher w swem dziele ..Teatra w Polsce- t. 3 str. 401—4?ó).

7
) Pisma. (Przemyl 1S56) str. 200—212.

3
) Paacyk Wronowskiego stal u stóp góry Wronowsk zwanej, na

której si wznosi dzi l.astjon cytadeli, górujcy nad Zakadem Ossoliskich.

Wronowski Stanisaw, radca sdu szlacheckiego, by wielkim mionikiem
teatru, literatury i sztuk piknych. Bogate swe zbiory przekaza jeszcze za

ycia zakadowi im. Ossoliskich. Umar dnia 3. grudnia 1839 r. liczc

lat 106.
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W gronie amatorów celowali talentem i gr Szczsny
:8tarzewski, Dominik Jakubowicz i nauczyciel szkó normal-

nych Kluger. Starzewski i Kluger urzdzali te przedsta-

wienia amatorskie w zimowym teatrze, opacajc si jego

dyrekcji (w r. J 807). Po wyjedzie Klugera ze Lwowa, gry-

wa Starzewski z pozostaem gronem a do r. 1S09M.

1.

Teatr polski pod dyrekcj Jana N. Kamiskiogo.

Wypadki polityczno 1809 r. — Lwów w r. 1N09 - Kamiski we Lwowie

(maj v. 18<»f») — Przedstawienia <.kolii-zno<ciowe na s.-enie polskiej: Pospo-
lite ruszenie. Scena patrjotyez na /.Krakowiaków i Górali,

Dworek na gocicu. — Croezysto.'- imienin Napoleona w ókwi (15

sierpnia) — Kopoty Kamiskiego z rzdem austryackini — Scena polska

ustala si we Lwowie (1809) — Rok 1811: Nowakowski. Sosnowski. Henza

— Koleje sceny polskiej w latach: 1812 — lSl:i. — Puldioznoó lwowska.

— Repertuar — Dziaalno literacka Kawiiiskiogo — Skad towarzystwa

polskiego — Karol Lipiski — Cenzura — Dzieje sceny polskiej w latach:

1814—1819.— Kamiski wspódzierawe teatru niemieckiego we Lwowie (1819)

Nadszed wreszcie rok pamitny dla Lwowa, rok 1809.

W kwietniu t. r. wybucha ponownie wojna midzy
Napoleonem i Austry. Arcyksi Ferdynand z armj 33-

tysiczn przekroczy granice ksistwa Warszawskiego.

Krwawa potyczka pod Raszynem, Grochowem i zajcie War-
szawy przez Austryaków zadecydoway wkroczenie armji ks.

Józefa Poniatowskiego na terytorjum galicyjskie. Lublin,

Sandomierz, Zamo, dostay sic w cigu dni kilkunastu w moc
armji polskiej, która od strony ókwi zbliaa si do Lwowa.
W dniu 22 i 23 maja jeneraowie Kessler i Hohenlohc opu-

cili z ca zaog miasto, które w dniu 27 t. m. zaj po-

rucznik Starzyski na czele siedemnastu onierzy. Cae

l
) Nekrolog Szczsnego Starzewskiego. Dziennik literacki. 1857.

Kr. 121.
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miasto wyruszyo w radosncm uniesieniu na powitanie tak

miych goci. Butny i krzykliwy, biurokratyczny ywio nie-

mieeki przykucn po katach w obawie odwetu. Spok<V)

publiczny nie zosta jednak nigdzie naruszony, tak uroczy-

stym, radosnym by nastrój chwili. Nastpnego dnia (29.

maja) wjechali jcneraowic Kóniecki i Kamiski, na czele

350 ludzi w mury Lwowa. Zapa i entuzjazm, z jakim

przyjmowano zwycizców, nie miay granic; dla uczczenia

armji polskiej zamylano sprowadzi Bogusawskiego, którego

trupa na dwie czci podzielona grywaa w tym czasie w Ka-

liszu i w Poznaniu 1

). Wezwa v Bogusawski dav na Lublin
/ »-' c * */

do Galicji, tu jednak dowiaduje sic, e armja polska opucia

ju Lwów (20 czerwca przeniesiono gówn kwater do ó-
kwi), który zajty zosta napowrót przez austryacki korpus

jeneraa Engermana (2.1. czerwca). Z Lublina zatem obraca

Bogusawski drog sw na Kraków, który 1 ó lipca t. r. przed

wojskami polskiemi kapitulowa i zostaje tame entuzjastycz-

nie przyjty 8
). Zdaje si, e na to opónienie sie Bogusaw-

skiego wpyny te nie mao trudnoci, jakie sie mu nastr-

czay ze strony Bulli. Tak przynajmniej sdzi naley z treci

listu, pisanego w tym czasie przez Bogusawskiego do Hila-

rego Siemianowskiego, któremu rzd prowizoryczny dla Ga-

licji powierzy referat policji krajowej 3

). Tymczasem w maju

jeszcze przyby do Lwowa ze sw trup Kamiski 4
) i dzie

podniu dawa przedstawienia polskie w teatrze miejskim.

Grano gównie sztuki okolicznociowe. I tak ju pierwszego

dnia po zajciu Lwowa przez wojska polskie (27 maja) od-

) In der Absicht wurden aueh tiiirlieli polnisobe Theatorstueke aut-

geluhrt wid Schauspiolor von Wareohaii vorsehriel<en. (Dio Btadt Lomberg

ijii Jahre 18(M> — Tajrcbueh oines Auirenzeuiren — Leniborjr. 1862. S. 15).
J
) W. Bogusawski: „ Hziojo teatru Narodowego". Dziea, t. 4. str

204 ~ 205.

3
) List ton z daty 2i». czerwca t. r. znajduje si w rkopisie zakadu

iin. Ossoliskich 1. 18Ó5.

') „...a ja rzucam oczywiste szczcie, zjedam w maju te<ro roku

do Lwowa" — pisze Kamiski w* powoanym powyej licie do lir. Adama
Zamoyskiego.
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tyo si polskie przedstawienie, pene alluzji do wieych

wypadków. Tytuu sztuki dokadnie poda nie moemy,
prawdopodobnie jednak bya to dwuaktowa komcdjo-opera L.

Dmuszewskiego p. t. Pospolito ruszenie*), jedna z licznych

prac okolicznociowych tego autora, powstaych mid;y r«

1807 a 1809.

Wystpi te Kamiski z Krakowiakami Bogusawskiego.

Autor „Krakowiaków", doda a waciwie zmieni kocowe

ipiewki opery zastpujc je „Scen patrjotyczn k4

.
Uznajemy

za stosowne przytoczenie takowej dosownie z rkopisów

zakadu Ossoliskich.

W kocowym ustpie sztuki, gdy Krakowiacy i Górale

maj si ju uda na uczt weseln, daje si sysze za ku-

lisami odgos trbki

:

Bard os (woa).

Ale có to za odiros, có ta trbka znaczy?

W a w r z y n i e e.

Wojsko jakie tu idzie.

Stach.

Wojsko, nie inaczej.

Jeden z Krakowiaków, (wpada na scen)

.

Ach bracia, przyjaciele, radujcie si wszyscy

!

Bóg speni nasze proby, ju Polacy bliscy!

Widzicie te proporce i te liczne szyki V

Spuszczaj sic wwozem po za Kocielniki

Przez Mogi wej pójd pewno do Krakowa.

M i e c h o d ni u c h.

Lecz skdby to Polacy? co za próna mowa?

Bartomiej.
To to wasze nic nie wiesz?

') Bezimienny autor pamitnika (Die Stadt Lemberg im Jahre 1809)

pisze na stronie ósmej: ..Abends wurde ein polnisches Sehauspiel
:

der

Allgemeine Au f stand unter Beschimpfungen der Deutschen aufgefuhrt"

.

Jan Pestonburg w swym pamitniku nazywa j inaczej, piszc :
„Im Stadt-

hoater wurde cin polnisehes Oelegenheilsstuck Das allgemeine Au f-

gebot aufgefiihrt. (Lemberg wihrend der Kriegsepoche im J. 1809.) —
Manuskrypt w zakadzie im. Ossoliskich we Lwowie 1. 1875.
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Mieehodiiiuch.

Sowa nie syszaem:

Jonek.
Bo wasze tylko yjesz z kropielnica, z mszaem,

Kiej jampuki wyprónisz, organy nastroisz,

W niedziel ykniesz w karezmie, o reszt nie stoisz.

My za codziennie [niwie do miasta jedziemy

Sucha, czy o lilakach co si nie dowiemy,

Ale te Austrjaki tak wieci nicuj.

e oo Polacy zrobi, sobie przypisuj.

Stach.

Ja jednak zasyszaem cokolwiek z klasztora,

Ongi, kiedym drwa rba, gada do przeora

Ksidz Hilary przed bram, wróciwszy z Krakowa:.

e sio dla nas otwiera wej nadzieja nowa
;

e Polacy ju mieli doby Sandomierza

e ich forpoczty ongi weszy do Skalmierza

e ucieka napastnik wziwszy tgie tuzy,

e pojutrze w Krakowie maj by Francuzy,

e wkrótce znowu bdziem Polacy jak dawniej.

I straszni najezdnikom i wielcy i sawni.

li a rd os.

A wy biedni, wy chciwej przemocy oriary,

Cocie pod obcym panem cierpieli bez miary

Zapal, który w was widz, ten mi przekonywa,.

e si jeszcze w was mio ojczyzny odzywa.

Pogreni w ucisku wiedzie nie moecie

Co si istotnie dziao i dzieje na wiecie.

Dowiedzcie si wic prawdy dla waszej pociechy

Bóg, który lat trzydzieci kara nas za grzechy,

Sprawiedliwoci swojej koniec ju pooy,
Spojrza askawie na nas, chce by Polak oy.
By dawn odzyskawszy i cao i saw,
Zgod, cnot i mstwem poprawi sw spraw.

Ju dawniej przez Wielkiego moc Napoleona,

Czstka naszej ojczyzny zostaa wrócona

Wrogi co j na sztuki chciwie poszarpay,

Znowu j podbi, zedrze i poszarpa chciay,

Ale to mstwo, które Bóg wróci Polakom

1 zwycistwo i saw day naszym znakom,

Nieprzyjacielskie hufce zniesione zostay

1 nad czarnymi ory, wzniós si orze biay!

Opowiem wam w krótkoci, jak si ma rzecz caa.
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WfiKyscy.

0 Boo! niech <i za to bd dziki, chwaa!

B a r (1 o s\

Wiecie jak tu niedawno idc Austryacy

Przcgraali si dumnie, e zgin Polacy!

e w maej liczbie sami, bez adnego wsparcia,

1 jednego ich wojska nic znios natarcia!

Ale si ich chepliwo wkrótce przekonaa,

e nie liczba, lecz mstwo cuda w boju dziaa.

Stanli pod Raszynem w bliskoci Warszawy

Tam do najpierwszej przyszo z naszymi rozprawy,

Poow prawie mniejsze nasze wojsko byo,

Lecz tysice zgromiwszy z placu nie ruszyo,

Tam pukownik Godebski godny sawy wiecznej

Sam na czele przywodzc ósmy puk waleczny.

Trzykro ranny, krwi zbroczon nic pomnc swej zguby

Do samej mierci walczy dla ojczyzny chluby.

Nazajutrz wódz najwyszy, wódz rozsdny, dzielny,

Wódz z krwi Piastów, wódz godzien sawy niemiertelnej

Chcc ocali wojsko mniejsze przez poow,

I uskuteczni wielkich zawodów osnow.

Przeszed za Wis i wnet wkroczy w wasze kraje.

Przez co wolnoci, szczcia nadziej wam daje.

Dorota.

Boe! daj nam pod polskie wróci panowanie!

Bryndu s.

Zrób z nas znowu Polaków o Przedwieczny Panie!

Bartomiej.
Pozwól nam std wypdzi te wej boe bicze!

Bardos.

Wkrótce znikn do szcztu hufce napastnicze

Otoczeni s w koo i bij je wszdy.

Skarane ju pod Prag ich miae zapdy

Tysic naszych wiksz liczb trwoce.

Rozprószyo lub wzio cae trzy tysice!

Pod Gór na przeprawie, po jednym wystrzale

Z bagnetem tylko w rku ju byli na wale

Pod Toruniem kilkuset oraz pukownika

Zabito, reszta z Warszawy umyka.

Wzi Zamo z mnóstwem armat dzielny Petelier.

Francuz, co si dla polskiej sprawy dzielnie bije;

Wzito wreszcie Sandomierz, Lublin i we Lwowie
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Ju polskie orv nasi zatknli ziomkowie

!

Cae ksistwo Warszawskie chwalebnie powstao.

I dowody mioci ku Ojczynie dao.

Pockie. -omyskie, oraz Kaliskie, Podlasie

Poznaskie do ofiar pierwsze w kadym czasie,

Szlachta, mieszczanin, rolnik, wszystko stawa w szyki

I z dawna sawne strzelb, ju walcz Kurniki.

Wszystko co si krwi polsk szczyci i ni yje.

Chwyta bro, nieprzyjació zewszd ciga. bije.

Wreszcie zwycizcy do nas i tu si zbliaj,

Dzi pewno do Krakowa pewno si zbliaj,

Tdy przechodzi bd, uczty wic gotujcie.

X>ajcie wygody mnym, mile ich przyjmujcie,

Rzucajcie wiece godne ich mstwa i pracy

I woajcie wraz ze mn. niech yj Polacy!

W s z y s c y.

Niech yj

!

S P 1 K W K F

:

Stach.

Bracia ! niech z nas kady biey

Od domu od ony.

Wszystko powici naley

Dla kraju obrony,

Damy pozna, e krew nasza

Nic z dawnej nie traci

Dalej wszyscy do paasza

A bromy wspóbraci

!

Morga 1.

„mier jest niczem dla ojczyzny"'

Mawia Morga l stary,

Mie dla niej srogie blizny

I mie ofiary.

Ja syn jego nieodrodny.

W tern si z nim nie min,

Chc y jak Polak swobodny,

Albo mnie zgin

!

Dorota.

Idcie bracia, idcie dziatki

Niech was Bóg prowadzi,

Tak wam siostry, tak wam matki,

Tak wam sawa radzi.
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,zy wam nasze powicimy

•leeli zginiecie.

Wszystko Ojczynie dajemy

Dajc nasze dzieci.

Ha si a.

-leli waleezni modziecy

Z zwycistwem wrócicie.

Czekaj was sawy, wiece,

Czeka lube yeie.

Wtenczas w twojem uciskaniu

Zawoam /. radoci :

I ty bye te w powstaniu

Oodny mej mioci !

» > rira n i sta.

Cho brzuchaty, chor bez grosza,

Chor l»ez powoania.

Wsiadam na mego siwosza.

He do powstania.

Niewiele tam pewno zrobi,

Rom zbyt ciki ciura,

Ale w tyle stan sobie,

Bd krzycza : Hura !

Ha i do s.

Objawiem wam nadzieje,

Bliskie s swobody,

Lecz Bóg sdzi ludzkie dzieje

Jego procie wprzódy.

On sam- widzc wasze mstwo,

Wasz dobr spraw.

Da wam zupene zwycistwo,

I wielko i saw !

Zdaje si, e nie potrzebujemy dodawa, z jakim entu-

zjazmem, jak frenetyeznymi oklaskami przyjmowano t
scen. Obok KrdkowiaMic cieszya si ogromnem powo-

dzeniem jednoaktowa komedjo-opera Dinuszewskiego Dicorek

na gocicu. Grano j równie ze zmianami zastosowanemi

do okolicznoci. Brzuchalskicgo, jedne z gównych figur

w sztuczce Dmuszewskiego przerobiono na Barnabasa, ko-

mendanta Inwalidów, który wynoszc si z Galicji piewa
na poegnanie

:
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„Nio iui si<- ju na te} ziemi

\Vealo nio udaj*1
,

i

Trzt-ki z kamratami ujouii

Drapn/- w inno kraje.

Bo si to wybra w zym wat)*,

Z twojeuii kaWy.
Zmvkaj wiw ztad BarnaV.asio.

^ Zmykaj j.óki f-a-y !

•

Z równcm uniesieniem przyjmowano i inne okoliczno-

ciowe piewki z Dworka na gocicu.

Nie dugo jednak panowaa we Lwowie ta wolno
sowa, któr si nie mogli Galiejanie do nacieszy. Dwu-
dziestego czerwca t. r. opucia Lwów zaoga polska, udajc
si do ókwi, a ju dnia nastpnego zaj miasto korpus

austryacki pod wodz jeneraa Kngermana. Tydzie zaledwo

jednak trwao to ponowne zajcie miasta przez wojska

austryackie, gdy ju w dniu 27-go czerwca wycofa si kor-

pus jeneraa Engermana do Sambora, podczas gdy Lwów
zajy w tyme dniu wojska rosyjskie sprzymierzone z Na-

poleonem. Mimo tej okupacji funkcjonoway przez cay czas

jej trwania we Lwowie wadze austryackie. Oczywicie nie

obeszo sie przy tern bez szukania odwetu ze strony Niem-

ców, na co Rosja mimo swego napozór nieprzyjaznego sta-

nowiska, patrzya przez palce. O teatrze polskim, który

z wszelkiem prawdopodobiestwem pozosta we Lwowie, nic

nie moemy donie a do poowy sierpnia. Jako odpowied
na urzdzon przez Rosjan w dniu 5-go sierpnia we Lwowie
uroczysto imienin carycy 1

),
gotowaa si polska ludno do

obchodu urodzin Napoleona, w dniu 15-go t. m. przypada-

jcych. Uroczysto odbywaa si w ókwi, zajtej przez,

wojska polskie. Ju na dwa dni przedtem przedstawia go-

') Am 5 August war zmu Nauienstag der russisehen Kaiserin eine

grosse militarisflio Parad, wobei audi einige polnische Offieiere ais Zu-

sehauer erschionen... Abends war liozahlto Iiedonte. (Die Stadt Lemberg im,

J. 1800. S. 13.)
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einiee. ókiewski nader urozmaicony widok. Setki wozów
i tysice pieszych spieszyy ze Lwowa na t uroczysto, tak

i w dniu obchodu pozostali w miecie tylko Rosjanie i Niemcy.

Rosyjscy oficerowie, zaproszeni na t uroczysto, ostenta-

cyjnie powstrzymali si od brania udziau w takowej 1

).

W programie uroczystoci w ókwi figurowao te przed-

stawienie teatralne, na które zjecha ze swoj trup ze Lwowa
Kamiski.

Zachowany szczliwie 5
) afisz tego przedstawienia brzmi

jak nastpuje

:

„Dzi we Wtorek t. j. dnia 15-go sierpnia w miecie ó-
kwi, obchód uroczystoci dnia

imienin

Wielkiego Napoleona

Cesarza Francuzów, króla Wochów i Protektora Legji

Reskiej,

dan bdzie przez aktorów sceny polskiej ze Lwowa, pod

dyrekcj Jana Kamiskiego przybyych

Komedja w 1. akcie

pod tytuem

PRAWO BRZEGOWE 3
)

po której nastpi

Komedjo-opcra w jednym akcie

pod tytuem §

M I O O J C Z Y Z N Y
Spektakl zakoczy : Nowe przy odgosie trb i kotów przez

Jana Kamiskiego umylnie uoone do tej uroczystoci Ta-

bleau z stosown kantat pod tytuem :

WITYNIA WDZICZNOCI
Wstp wszystkim wolny.

Pocztek o godzinie...

W Lwowie. Drukiem Józefa 8chneydera. u

Przedstawienie teatralne zakoczy wieny bal. Na

») Die Stadt Lemtog im J. J80!>. S. 81—H2.

*) Rkopis zakadu im. Ossoliskich I. 1875.

3
) Kotzebnp£o.
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rynku upieczono dla pospólstwa caego wou. Przy odgosie

muzyki przygrywajcej na dziedzicu zamkowym, zabawa

trwaa a do rana. Z wielka okazaoci obchodzili tez Ro-

sjanie we Lwowie imieniny cara Aleksandra w dniu 1 1-go

Wrzenia t. r. Kamiski jednak nie figuruje w programie

obchodu.')

Wreszcie zakoczya si<; wojna pokojem w Schonbrunn

(dnia 14-go padziernika r. INO). Czternastego grudnia tego
roku opuciy Lwów wojska rosyjskie a zaraz dnia nastp-

nego weszy do Lwowa po raz trzeci w cigu tego roku

wojska austryaekie z jeneraami Engermanem i Wimpfenem
na czele. 2

) Z rozkazu rzdu obchodzio miasto ten dzie
uroczycie. Po ceremoniach kocielnych i defiladzie garni-

onu, wieczorem nastpia illuminacja caego miasta i uro-

czyste przedstawienie w teatrze niemieckim 3
).

Po dniach radoci, nadziei, przyszy teraz dla polskiej

ludnoci Lwowa gorzkie chwile pokuty. Biurokracja nie-

miecka nie omieszkaa mci si na kadym kroku za do-

znane upokorzenie na niewinnych mieszkacach stolicy.

Ofiar repressji pad te w pierwszej chwili Kamiski, któ-

remu wytoczono ledztwo za udzia w narodowych demon-

stracjach. Majc pienidze ze szczliwszych jeszcze czasów

') Abends war in dein sehón erleuehteten Schauspielhause franzosi-

sches Sehauspiel mit Hallet aufgefiihrt. — Leuiherger k. k. Intolligenzblatt.

1800 Nr. 74.

r
) Cay epizod z dziejów Lwowa osnulimy na podstawie nastpuj-

cych róde: a) ,.Rys historyczny kauipanji r. 1809." (Pozna, upaski.

1869) — V.) Jan Festenbing : Leuiberg wiihrend der Kricgsepoehe iin J.

1809 (rkopis Zakadu Ossoliskich I. 1875) c) „Die Stadt -Lemberg

im .T. 1809." — Tagebuch eines Augenzeugen (Leinberg 1862). .Jedyne wy-

chodzce wówczas pismo: .,Lemberger k. k. priv. Intelligenzblatt'' nie po-

daje prawie adnych wiadomoci o wspóczesnych wypadkach w Galicji

i we Lwowie.
3
) Abends wird beiui volkommen illuminirten Theater eine Oper am -

gefiihrt wozu siimmtliehen k. k. Herrn Offizieren freier Einiritt gestattet wird

Vor der Oper wird das Yolkslied „Gott erhalte uns den Kaiser" mit Be-

gleitnng der ganzen Orehester abgesungen. Eine allgemeine lllumination

beschliesst den Tatr — Vom k. k. Landespraosidium." (Program zaczony

-4o rkopisu Festenburga.>
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odeskich, wysea Kamiski wasnym kosztem Bull do

Wiednia z prob, by si za nim wstawi u dwom. Bulla

uzyska audjencj u cesarza Franciszka 1., który na podanej

sobie probie Kamiskiego napisa wasnorcznie: r Ivh hin

nich der Meinmig, die polnische Sjrradw nnd dna pohmrhc

Theaar ans Galizim su vrrdrangen u
.

1

)

Mimo tej przychylnej odpowiedzi monarchy, stery rz"

dowe zadecydoway inaczej o sprawie, i polecono Kamiskiemu
opuszczenie Galicji i w ogóle granic pastwa austrjackiego.

Choroba ony przykuwaa nieszczliwego do miejsca, opó-

niajc jego wyjazd. Napróno stara si o audjenejc u gu-

bernatora, którym by wówczas Piotr hr. Goess; nic dopusz-

czono go nawet do niego. Doprowadzony do ostatecznoci

Kamiski wzi si wic na sposób i schwyciwszy Goessa

na zamiejskiej przechadzce, opowiedzia mu wymownemi
sowy sw spraw i przedoy prob. Dziwnym zbiegiem

okolicznoci proba ta wniesiona w tak niezwyczajny sposób,

odniosa szczliwy skutek. Kamiski uzyska nic tylko po-

zwolenie na dalszy pobyt w kraju, lecz nadto zezwolenie na

dawanie polskich przedstawie we Lwowie.

Istnienie staej sceny polskiej we Lwowie datuje si

zatem od roku 1S09 2
), o losach jej jednak a po rok IN 14

doszy nas nader szczupe wiadomoci.

Pierwsz wzmiank o scenie polskiej we Lwowie podaje

Gazeta lwowska w czerwcu 1811 r.
3

)

Dnia 22. czerwca t. r. przedstawiono obok niemieckiej

sztuk polsk, na dochód dwiestu chorych onierzy, leez-

x

) Patrz wywspomniany list Kamiskiego do hr. Zamoyskiego.

J
) Potwierdza te okoliczno J Ohodyniecki w swej „Historji miasta

Lwowa' piszc: „Na tyme teatrze aktorowie sceny polskiej, nie majcy

przez duszy czas widowni teatralnej, zrezli od r. 1805) pod waciw sobie

dyrekcj dawa przedstawienia w jzyku polskim" (str. 446—447).

J
) „Dnia 22 h. m. dan l>ya sztnka polska, niemiecka i >>aM. Po-

mimo niekorzystnej pory roku dla teatru, dom teatralny jednake

by peny a do kasy weszo 1789 zt. ryn., które Bulla odda c. k. jeneral-

nej komendzie." Gazeta lwowska, r. 1811. Nr. 25. str. fiOó.
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eych si w zakadzie kpielowym w Szkle. Tytuu sztuki

nie podaje wspomniany artyku.

Dnia dwudziestego szóstego tego miesica grano Kra-

Icoiciaków i (iórai Bogusawskiego, w której to operze wyst-
pili po raz pierwszy modzi adepei sztuki dramatycznej,

wieo pozyskani z aw ówczesnej filozofii (dzi ?. i 8. klasa

gimnazjalna) lwowskiej. Byli nimi Jan Nowakowski i Mie-

czysaw Sosnowski (Witalis Smoehowski). Nowakowskiemu

dostaa sie rola Jonka, z której jeszcze jako tako wybrn,
mniej jednak pomylnie powiodo si Sosnowskiemu w pod-

rzdnej rólce pastucha, (idy wypado mu zawiadomi zgro-

madzonych na scenie Krakowiaków, e Górale zabrali mu
bydo, — wpadszy na scen Sosnowski, ani sowa z siebie

wydoby nie móg, gos mu zamar w gardle, jzyk odmó-

wi posuszestwa. Napróno zastraszonemu poddaje sufler

kilkakrotnie „kwesti"— pastuch milczy, jak zaklty; na sce-

nie powstaje straszna „artystyczna pauza. u Przerwa j
wreszcie artysta Starzewski pytaniem: rCo tam sycha?
czy górale zabrali bydo V'' Pastuch na to da znak niemy

w odpowiedzi, potakuj.e gowa. By to pierwszy wystp
ulubionych naszych artystów 1

).
•• » » , .

Dnia 28. czerwca t. r., w przeddzie imienin Piotra

hr. Goessa odegrano dram askawo Tytusa ; zakoczono
za przedstawienie kantat, „która wysokie ukochanego Na-

czelnika kraju przymioty opiewaa u 2
). Ilr. Goess z powodu

saboci nie by obecnym w teatrze.

W tyme roku powikszyo trup Kamiskiego przy-

bycie Antoniego Benzy wraz z on z Krakowa. Benza

przybywa do Lwowa ju jako skoczony artysta i odrazu

zaj na scenie lwowskiej pierwszorzdne stanowisko, jako

aktor tragiczny. W pierwszych dniach grudnia I SU r.

grano tragedj Gzokiogo AbtUiiw na dochód Benzy. Benza
gra popisow w tej sztuce role Flodoarda. Tego dnia

-) Patrz: Dziennik Literacki r. 1801. Xr. 47. str. 880: „IMmlziesi-

ciolotni Jubileusz*.

') Gazeta Lwowska, r. 1811, Nr. 27 str. i53.
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prz)jeda do Lwowa wieczorem Wincenty Kopystyski 1

)

znany tumacz Kasyna, znawca i wielki mionik sceny.

Dowiaduje si o beneisie, i spieszy do teatru; za póno.

Wszystkie miejsca wyprzedane, natok niezmierny, poowa
publicznoci musiaa odej z niczem do domu.

Po dugiem parlamentowaniu z odwiernym wciska si

Kopystyski na parter. Zachwycony gr Benzy, przesa
mu nastpnego dnia bilet nastpujcej treci

:

r b\ grudnia 1811 r. Lwów*.

„Niepospolity talent wart niepospolitej korzyci z przed-

stawienia tragedji : Abcllino. Za bilet na parter posyam
„zr. 500. auj, e wicej posa nie mog. — Mam honor

„owiadczy szacunek i przyja. Wincenty Kopystyski." *).

O losach sceny polskiej w r. 1$ Pi nie wiele wicej

nam wiadomo. Raz tylko przy sposobnoci przedstawienia

niemieckiego na dochód pomnika dla zmarego w roku po-

przednim poety Henryka Collina, wspomina o scenie polskiej

Oaz eta Lwowska. Towarzystwo niemieckie przedstawiao

w tym celu w dniu 1.1. kwietnia t. r. tragedje Collina

Bianca de la Porta. W zapowiedzi widowiska czytamy,

i „aktorowie polscy bd przed reprezentacja, niemieck

wici pami tego ma, do czego umylnie zrobione s
wiersze." a

).

') Wincenty Kopystyski. Chory, a nastpnie Stranik Królestw

Galicji i Lodouierji, lwi jednym z nielicznych staych mecenasów sceny

polskiej we Lwowie. Idc za przykadem Kalwiskiego, który przyswaja

literaturze polskiej Szylera, przeoy Kopystyski siedm eelniejszych tragedji

Rasyna, ezem dobrze si zasuy ubogiemu podówczas naszemu piuiien-

nictwu. — Do niego to pisa Kamiski wiersz J) Tumaczeniu" (Rozma-

itoci. Nr 37—38 z r. 1841). Z zawodu by Kopystyski prawnikiem

i urzdowa zrazu jako komornik graniczny w Samborze, nastpnie na dzier-

awach dorobi si znacznego majtku. Kopystyski by osobistym przy-

jacielem Kamiskiego ; umar we Lwowie d. 3 Padziernika 185!.) r. w 77

robi ycia. Przekady jego z Kasyna wyszy we Lwowie w r. 1850.

r
) „Antoni Ben/a* 1

. Nekrolog. („Z teki literackiej-. Wadysawa Za-

wadzkiego.) — Pozna. 1870. str. 210—211.
3
) Gazeta lwowska 1812. Nr. 28 str. 20.



Kok JSI3 uleg w dziejach sceny polskiej we Lwowie

zupehiemu zapomnieniu.

Dopiero z rokiem 1814, powiksza si zasób wiado-

moci o teatrze polskim w tym stopniu, i moemy mniej

wicej jasne powzi wyobraenie o jego siach i rodkach.

Okres czasu miedzy r. JS14 a r. l8-*>2 jest najwiet-

niejszym dowodem pracy Kami oskiego okoo sceny lwowskiej.

Lubo sam nie by pierwszorzdna, znakomitoci w zawodzie

artystycznym, majc wszake wysoce wyksztacony zmys
estetyczny, by znakomitym kierownikiem sceny i artystów.

Niejednokrotnie musia Kamiski z powodów „kasowych*'

zrobi otiar ze swych przekona estetycznych. Tumaczy,
przerabia i przedstawia nieraz sztuki bez najmniejszej war-

toci, (Itokko Cymbaek, Syrena s Dniestru itp.), które je-

dnak cigay liczn publiczno do teatru. Ju to, prawd
mówic, publiczno lwowska uczszczajca wówczas na

polskie przedstawienia, nie odznaczaa si zbyt wielkim

smakiem estetycznym. „Kas** robiy przewanie okropnoci

pene melodramy i bezmylne wodewile. Wspóczesny au-

tor
1

)
charakteryzuje publiczno lwowsk tcini sowy : „Dzieli

si ona jak wszdzie na trzy czci : na pospólstwo, znawców

i ludzi dobrego tonu. — Pierwsi id do teatru dla zabawy,

drudzy dla sztuki, poco za ci ostatni id, ani ja, ani oni

sami tego niewiedz. Lecz poniewa znawców bardzo maa
liczba, có dziwnego, e Tereterkowie s panujcym gustem.

Bd pewnym, e na sztukach Kornela, Woltera, Szyllcra,

Ifflanda zliczysz widzów na palcach ; lecz kiedy ogromny

atisz ogosi. „Syren z Dniestru," sied w domu, bo ci
w teatrze udusz. — Nie trudno ci przyjdzie pozna, e
przyczyn tego smaku jest brak owiecenia-" Trudne z tak
publicznoci byo zadanie Kamiskiego. — Dodajmy do

tego, e rodzima nasza literatura dramatyczna, wcale bya
w owym czasie ubog. — Fredro i Korzeniowski znacznie

') Anonim w -Pamitniku lwowskim" r. 1818, (T. 2. str. 42.) Toz

samo powtarza A. T. Chedowgki w artykule : .,() teatr/.o polskim wp Lwo-

wie'
4 (Pamitnik lwowski. Y 1818. T. S str: 143—150).
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póniej zaczli zasila scen swoimi utworami; pierwotny

repertuar Bogusawskiego ju sic przey, radzi wic sobie

jak móg Kamiski, zasilajc si komedyjkami ókowskiego
i Dmuszewskiego z Warszawy, Tliuliego ze Lwowa, wreszcie

tumaczeniami i przeróbkami wasnemi, tudzie pióra' Jaku-

bowicza, K. opuszaskiego, Botnickiego. Starzewskiego

i Nowakowskiego.

ródem przekadów byli z francuskich autonm- gów-
nie: Pigault lo Brim, ( 'aigner, Duval, Mellesvillc, z niemiec-

kich : Kotzcbue, Weissentbunnowa, <

,

1

ollin, Ziegler. — W re-

pertuarzu przewaaa tragedja klasyczna : Kasyn, Wolter,

Alticri, z uwzgldnieniem nowego kierunku, wskazanego przez

Getcgo i Szyllera. Szekspira grywano w nieudolnych prze-

róbkach z francuskiego i niemieckiego.

Z liczby autorów polskich w pierwszym rzdzie stali:

Feliski, Wyk, Kropiski.

Z oryginalnych dzie Kainiskiego doczeka sie naszych

czasów jedynie Zfiholwu czyli Kmlioiciaaj i Górnic {cze
druga), opera narodowa w ;\. aktach z muzyka. Kurpi-

skiego. 1

)

( ) stosunku tej pracy do czci pierwszej Krniotciakóto

pióra Bogusawskiego mówilimy ju poprzednio; — na tern

za miejscu pozwalamy sobie przytoczy mao znany wiersz

Kainiskiego: „Do autora pierwszej czci Krakowiaków. u2
)

JMy razu pewnego orze ••ystrooki.

A ku samemu so. -u mia wzbija w <»M.>ki.

1'lochu ptaszyna zajrzc je.ijo chwale,

Pod lotne wiosja wsuwa si«* zuchwale.

Urze to widzi, lor z pozna nie daje.

1 chyo w jrórnc szybuje si kraje.

A irdy si zbliy do wietnego celu.

(idzie sie najoó/.no sili stan wielu;

') Bkopis „Zabobonu" z wasnorcznie pisan prze<1uio\va Kami-
fckic^o i liczneuii jeiro poprawkami w tekcie znajduje si w c. k. Bibliotece

wszechn i ey 1wowskicj.

a
) bocznik teatru polskieiro we Lwowie od 1. stycznia 1*22 do 1.

stycznia 182:1.. powicony opiekunom sceny polskiej przez Franciszka Xaw.

Botnickiego we Lwowie. Str. 4«i—48.

Teatr polski wc Lwowie. 5
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W tom way zdrajca z pod piór mu wylata

I /. swoim królem w ton sposób *i brata:

Ohociae orom, ja woów o oko

Przeoicem wzicia l jak i ty wysoko.

Prawda rzek orze, lecz w tym razie przecie,

Aby nie zgin, siadaj na mym grzbiecie

;

Mnie .sprosta w locie, stara si daremnie.

Lepiej nie wzlecie, jak wzlecie nikczemnie.

(idy z kijki mora korzyci jedyn.

Poznasz e orem, ja tylko ptaszyna;

Ptaszyn wprawdzie, ale nie zuchwaa,

Z tob si równa mam siy za mao.

Trudno na szczytnym stan Helikonie!

Kogo skrzydlate nie unios konie.

Na prostopade nie wdrapie si ciany.

Tobie ta sawa przypada w nagrodzie,

Póki czu bd jak czuj Polacy.

Pewni sa chway twoi Krakowiacy.
Co do mnie. przebacz, em mia nnci«* tony,

Które ju twoje wydaway strony.

Nie chciaem ja si udzi tym zamiarem,

e gdy rym sklec zostan Pindarem.

Alom chcia tylko na ojczyzny niwie.

Gdzie piknie zasia i zebra szczliwie.

Cho drobne ziarno uroni z mej strony,

Któreby mogo w jakie strzeli plony.

A kiedy na mnie fuknie krytyk srogi

;

e liche ziarno wyda plon ubogi,

Kaez mu powtórzy, co wyrzek przed laty

:

Nie ten nam daje, który jest bogaty."

Prócz Zabobonu utrzymay si z dzie Kamiskiego,

po dzi dzie na scenach polskich Skalmicrzanki i Twar-

dowski na Krzemionkach, obie nalece do kategorji t. z.

sztuk niedzielnych. — W ogóle pozostawi Kamiski ogromn
ilo tumacze i przeróbek scenicznych rónej wartoci.

S midzy niemi rzeczy gorsze i lepsze, jak to si zwykle

dzieje przy pracach dorywczych, pisanych, jak to mówi,
na kolanie. Obznajomiony dokadnie z technik sceniczn,

skleca Kamiski swoje utwory niemal na poczekaniu, na-

dajc przeróbkom z banalnych ramot niemieckich koloryt

swojski. — Niektóre z nich jak Szlachta czynszowa i Sta-

romecczyzna i postp czasu cieszyy si nawet duszem
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powodzeniem. Chlubny wyjtek pod wzgldem wartoci li-

terackiej stanowi przekady Kamiskicgo z Szyllerowskiej

trylogii Wallensein i z Calderona Lekarsa swego honoru,

odznaczajce si gbokiem pojciem ducha oryginau i myli
autora. Z daru rymotworczego korzysta czsto Kamiski
w czasie dyrektorskiego swego zawodu, ju to ukadajc
wiernopoddacze kantaty, na przyjcia cesarskie, arcyksit
i gubernatorów, ju to co waniejsza przemawiajc do wszech-

wadnego wówczas parteru w chwilach waniejszych dla

sceny polskiej. — W ten to sposób umia Kamiski utrzy-

ma serdeczny stosunek z publicznoci, bdcy podstaw
egzystencji sceny polskiej w trudnych dla niej chwilach.

Towarzystwo zebrane przez Kamiskicgo w pierwszych

latach dyrekcji nie byo wcale liczne, miecio jednak w swo-

jem gronie same niemal wybitne talenta i z niaemi zmia-

nami przetrwao pó wieku prawie na scenie lwowskiej.

Tej to harmonii, oywiajcej cae grono a nie dopusz-

czajcej w niem dezercji i umiejtnemu kierownictwu Kami-
skiego, zawdziczali artyci lwowscy sw saw, jak cie-

szyli si w caej Polsce. Dugoletnie grywanie w jednem

i tern samem gronie stworzyo na scenie lwowskiej wietny

ensemble, pokrywajc niedostatki i braki si drugorzdnych.

Artyzm pojmowali ówczeni artyci lwowscy jako posanni-

ctwo w narodzie, nie zajako wygodne rzemioso— byli te
kapanami sztuki, nie rzemielnikami. O waciwym podziale

ról, tak cile przestrzeganym w naszych czasach i mowy
by nie mogo. Nieliczne towarzystwo musiao wystarczy

tak na przedstawienia tragedji, jak i tak zwane „opery"

a waciwie wodewile. Tragedja bya duchowym pokarmem

dla talentu artystów, lecz grywanoj czsto przed nieliczn,

wyborow czci publicznoci. — Farsy i wodewile stano-

wiy za realn podstaw bytu sceny, bo robiy „kas". —
Nie dziw wic, e piewali w wodewilach bohaterowie, bo-

haterki i ojcowie tragiczni (Kamiska, Benza, Nowakowski).

piewali, bo musieli.

Z artystek pierwsze miejsce zajmowaa Kamiska Apo-

lonia, bohaterka tragiczna, (Attilia w Regulusic, Herminia

5*
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w Andromacr, Fedra w Fedrzc, Barlmra w Barbara: Ba-
djsiwUótcnrj, Lady Makbet w Makbecir, Lady Miltbrd w /«-

trydzr i mioci\ Joanna w Dziaricy OrJcaskirj, .lulia

w Fit sco). (iórowaa nad reszta, kobiecego personalu zna-

komicie wyrobion technik sceniczna ; jedyna j
(
;j
wad by

gos nieco za saby. — Zarzuca te jej niejednokrotnie kry-

tyka, i mówi zbyt szybko i za cicho. Z wiekiem przesza

Kamiska do nil salonowych matek i dam wielkiejro wiata.

— W pocztkowych latach dyrekcji Kanuskicgo we Lwo-
wie, bya te Kamiska ozdoba opery (Basia w Krakowia-
kach, Milona w Syrenie z Ihiictfru, Fiedora w aw impe-

rator•a) t

)

Drucie obok niej miejsce zajmowaa Józefa Benzowa
(od r. ItSU). Z domu Róaska, bliska krewna Józefa Ko-

rzeniowskiego, w modym bardzo wieku zalubia Antoniego

Benz, który dostrzegszy w niej talent dramatyczny, wpro-

wadzi ja, na scen i wyksztaci na dobr artystk. Obda-

rzona niepospolit urod, zacza zawód sceniczny od ról

subretek ( Fannv w Ednarzc. I )orotka w Szkodd imsóir ) które

oddawaa /. wielkim wdzikiem. Póniej przesza do ról tra-

gicznych (Bona w Barbarze, Salmona w Marhabeassarh);

zmara ju w r. IS2ó.

Jntrygantki, subretki, stare kobiety, grywaa Karolina

Pieciorowska (zmara w r. 1N|<>). Cze nil po niej obja
nastpnie Polixena Rutkowska (od r. INlo* --1S20 r.) Siostra

jej Aniela Rutkowska, uczennica warszawskiej szkoy dra-

matycznej, zaoonej przez W. Bogusawskiego, wystpiwszy

po raz pierwszy we Lwowie w Puszczy pod Henuaustudtetit

(d. 3-go stycznia r. ISlIi), zaja odrazi stanowisko pierw-

') l'ani Kami liska liya /.v wszech miar ^oiln wt^pilniezk .lana Ka-

mi$kio<ro... Dnia m

H>. r/.ciwca l«S4r» r. zakoiWya yoio po krótkiej ale <i.>-

kiej slal>oei. w "4 roku vci«r sweiro. Iivla mforne<jo wzrostu, a troeho za

pulchna. oya ro.1za.jii mocnych wyrazów twarzy... ..Nieraz szerszy wzbu-

dzaa zapa nictylko oj-nistem oddaniuuj, ale wicej jeszcze tom doskonaem
zrozumieniem roli. pojciem myli autora, co byo zaprawd najpikniejsz

waciwoci jej talentu *. — Dzionnik Ksawcre^o Proka. — Rekopism Nr.

im. MMiotoki Jagielloskiej w Krakowie. (Toin 4. str. Ki] I
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szej kochauki. (Julia w Borneo i Jurta, Alzyra w Alzyrze,

irycja w Fedrze, Ludwika w Intrydze i mioci). Posadowa

pikna, cho razia czasem hrakiem czucia i sztucznem

pozowaniem, która to wada bya wówczas ogólna na scenie

warszawskiej, staa si Rutkowska wkrótce ulubienica pu-

blicznoci, której wzgldy póniej w zupenoci usprawie-

dliwia.

Kole naiwne i kochanek w komedji gryway : Teofila

Marecka (od r. 1821), póniej zalubiona Radkiewiczowi

i Tekla Kostrzewska, zamna Nowakowska ; Kostrzewska

mywaa te z powodzeniem role chopców. Popisowa je

rol by Ulicznik paryski.

Role komiczne i charakterystyczne powierzone byy
Salowej (od r. 181 (i).

Poczet artystów otwiera Jan Nepomucyn Kamiski;
grywa rzadko, gdy przeciony zajciami kierownika sceny

i pracami litera ckiemi, nie mia czasu na studjowanie ról.

Waciwa sfer talentu Kamiskiego byy powane, charak-

terystyczne role w tragcdji, w dramacie i w komedji, ( Regulus

w Rcrpdusie, Minucjusz w Koriolanie, Boratyski w Barba

rze, Prezydent w Intrydze i mioci, Edwardo w Emilii

Galloti, wreszcie Makbet): oddawa je z przejciem i zrozu-

mieniem. ywo i trafnie oddawa Kamiski role charakte-

rystyczno-komiczne. (Muller w Popielatym czowieku, Har-

pagon w Skpcu, Ekonom w Krakowiakach, cze U.) Prze-

ciony coraz to wzrastajcym nawaem pracy, usuwa si

Kamiski stopniowo ze sceny od r. 1821, zwaszcza, e i gos

mu nie dopisywa. W miejsce swoje wysuwa Leona Rudkie-

wicza, zdolnego komika, zwaszcza w komedji francuskiej.

Role intrygantów i czarne charaktery, jakiemi go w póniej-

szych latach obarczano, nie leay w zakresie jego talentu. 1

)

) Rudkiewiez zacz1

zawód sceniczny w trupio Bauera w Król estwie

któr starosta Kuszewski w r. 1817 sprowadzi do Krakowa. Rudkiewicz za-

j wnet na scenie krakowskiej pierwszorzdne stanowisko, a w r. 1S1!> obj
nawet jej kierownictwo. W listopadzie roku nastpnego przeniós si do

Lwowa.



1

I

i

I

70

Czoo trupy lwowskiej stanowi od r. 1 SI 1 Antoni

Benza, bohater i kochanek tragiczny, (Hamlet, Król Lir,

Cyd, Korjolan, Hipolit w Fedrze, Karol Moor, Fiesko, Poza

w Don Karlosie, Ferdynand w Intrydze i mioci, Przemy-

saw w Ludgardzie, Zygmunt August w Barbarze), który

pozosta na tern stanowisku do r. 1 S4"2. Z biegiem czasu

odstpowa role w dramacie Sosnowskiemu, pozostawiajc so-

bie li role tragiczne. W tym czasie by Benza w sile wieku

i mzkiej piknoci, wymowny, doskonay deklamator, so-

wem nieporównany bohater tragiczny. Do powodzenia ar-

tysty na scenie przyczyniay si wielce warunki fizyczne:

pikny wzrost, twarz poduna, wyrazista, ruchy powane,

okrge, dwiczny i donony gos. Krótko mówic by to

uosobiony idea aktora. Ora spokojnie, swobodnie, natural-

nie, daleki od pseudoklasycznego patosu. Jedynym zarzutem,

jaki mona byo Benzie uczyni, by brak pracy i zbytnie

spuszczanie si na chwilowe natchnienie. 1

)

Role trzpiotów, waletów, szambelanów, dworaków, gry-

wa z powodzeniem Szczsny Starzewski (Terefercio w Sy-

renie s Dniestru, Pedrillo w Don Juanie, Szarmancki w Po-

wrocie posa). Uywano go te niekiedy do nil kochanków
serjo, (Romeo w llomeo i Julia), do których jednak zbyt

mao posiada siy. Póniej celowa Starzewski w kreacjach

Fredrowskich (Papkin w Zemcie, Szambelan w Jowialskim).

Po Kamiskini górowa Starzewski wyksztaceniem nad re-

szt towarzyszy i pracowa te piórem dla sceny. Prócz

wielu pomniejszych przekadów, dzieem jego byy przekady
Fiesto i Oblubienicy z Messyny.

Role zamaszyste, kontuszowe, przypaday w udziale Ja-

nowi Nowakowskiemu (Anzelm w Szkoda wsów, Starosta

w Powrocie posa). Mody wiekiem i pobytem na scenie,

zaj od razu prawie wybitne na niej stanowisko. Kada
jego rola bya samodzielnem studjum, opracowanem w naj-

drobniejszych szczegóach. Grywa te Nowakowski znako-

) Patrz ..Pszczoa polska'*. W. Cb«>dowski^o. r. 1820 t. III. .str

271—285, jstr. aSO—380.
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micie role charakterystyczna. (Gliski w tragedji Gliski,

Alvarez w Alzyrze, Teramen w Fedrze, Muller w Intrydze

i mioci, Tarnowski w Barbarze), a wyksztacony zarazem

muzykalnie, hy filarem opery. (Bryndus w Krakowiakach,

Nikita w Zamku na Czorsztynie, Seneehal w Janie z Pa-

rya). Najwietniejsze jednak tryumfy wici w kreacjach

Fredry (Jowialski, (Jeldhab, atka, Czenik), yjcych ]>o

dzi dzie w tradycji kraju.
1

)

.lako talent wszechstronny by Nowakowski nieocenio-

nym czonkiem szczupego podówczas personalu sceny

lwowskiej. 2
)

Rówienik jego .Mieczysaw Sosnowski, (w r. wró-

ci do waciwego swego nazwiska: Smocliowski), powolniej

od Nowakowskiego dobija si uznania niezmordowan prac
i wytrwaoci. Pocztkowo grywa czarne charaktery i in-

trygantów, zakres ról jego atoli wzrasta z dniem kadym
w miar starzenia si. Benzy (Guzman w Alzyrze, Tezeusz

w Fedrze, Franciszek w Zbójcach, Wurm w Intrydze i mi-

oci, Saul w Sauht, Makbet. 3
).

Kole pomniejsze grywali: Karol opuszaski, tumacz
kilku utworów scenicznych, wspópracownik Gazety lwow-

skiej i wydawca „Roczników teatru polskiego** za lata

1814— ISlb 4
), Franciszek Botnicki, (nisza komika ) tumacz

) ..Najosobliwsze atoli zjednaa] mu pochway rola Pana (jeldhaba,

Cudzoziemczyzny, Jowialskiego. Zemsty, Doywocie, w .sztukach ojczystego

pióra Fredry. Kadem doskonale wyrzcezonom sowem, ka.lym stosownym

wyrazem twarzy zadziwiajcy, nietylko znajomoci scenicznej sztuki, wyszoci

talentu, ale i twórczej jeniuszu dowodzi znajomoci-. Dziennik K. Preka

. 4. str. m.
l

) Ksawery Prek taki daje obraz Nowakowskiego: „Pan Nowakowski

jest miy. wesoy. Poruszenia rk bardzo rzadkie. O caym jego scenicz-

nym talencie to bez przesady powiedzie by mona, e jest prawdziwym

polskim aktorem. Dziennik str. 103. T. IV.

3
) „Posta jego powana, wzrost donony, ukad przyzwoity. Oczy

czarne, wosy ciemne, a powolne poruszenia ciaa, mimika w rolach cha-

rakterystycznych naturalna i dobitna. By spokojny, wiele mylcy, ozie-

by, by obojtny w przyjani. Dziennik Ksawerego Prcka Tom T. str. 702.

*) „Wiadomo o yciu Karola opuszaskiego'. Pamitnik lwowski
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wielu utworów scenicznych, kawski, Starzewski (modszy),

Zieliski, Staczyski i lladowski ( 1 S 1 (>— 1 S*>0V Krótko, bo

rok tylko (IS20) bawi przy scenie lwowskiej barytonista

z Krakowa, Romanowski. Dyrektorem orkiestry by w la-

tach 1S10 do 1 S 1 4 Karol Lipiski, póniej skrzypek euro-

pejskiej sawy').

Po nim obj batut dyrektorska znany take skrzypek

Stanisaw Serwaczyski 2 )."
1

Z takiem towarzystwem rozpocz Kamiski ciernisty

zawód dyrektora sceny polskiej we Lwowie. Ciernisty po-

wiadamy, bo stosunki z jakimi musia sit; liczy, byy wów-

czas najgorsze. Pomijajc ju okoliezno, e musia sam

wszystko niemal stworzy, trzeba zway, e scena polska

181*. T. II str. 70—77 przez A T rh.dowskie-o. opuszaski umar d.

11 maja lN|s r.

'
) Karol Lipiski, znakomity skrzypek i kompozytor, urodzi si w Ra-

domiu w Lubelskiem w r. J 71*0. 0< dziecka zdradza wielkie zdolnoci mu-

zykalne i równoczenie ksztaci sir w yr/.e na wiolonczeli i skrzypcach.

Otrzymawszy w r. 1810 miejsc dyrygenta orkiestry sceny polskiej, powici
si wycznie skrzypcom. W r. 1814 uda si do Wiednia dla usyszenia

Spohra. a powróciwszy do Lwowa opuci swe stanowisko przy scenie i od-

da si wycznie studjom muzycznym. W r. 1817 puci si w pierwsz

podró artystyczn. Celem podróy byy Wochy. W latach 1817 do 1829

zwiedzi wszystkie niemal stolice Europy witany wszdzie z entuzjazmem.

W latach 1829—1835 zamieszka Lipiski stale we Lwowie robic ztd wy-

cieczki do Warszawy i Poznania. W r. 1S:.}5 puci si w ponown podró

artystyczn po Niemczech. Francji i Anglii, za w r. lJv>9 otrzymawszy

miejsce nadwornego kapelmistrza przy dworze Saskim, osiad wraz z lauiilj

w Drenie. Umar w majtnoci swej Urowie pod Zborowem d. 12 jirudnia,

1804 r. Dla sceny tworzy Lipiski tylko w ..kresie lat IM 0—1814.
J
) Stanisaw Serwaczyski. artysta skrzypek urodzi si w r. 1705.

Pocztków muzyki udziela mu ojciec jego Micha, nastpnie za ksztaci

si we Wiedniu. Objwszy miejsce kapelmistrza po Lipiskim pozosta na

tein stanowisku do r. 1818. poczem dawa koncerta w Krakowie i Warsza-

wie stale przebywajc we Lwowie. Po roku 183U zwiedzi Serwaczyriski

wszystkie celniejsze miasta sowiaskich i woskich prowincyj Austrji i duszy
czas przebywa w Peszcie. W latach 1840—2 przebywa znów we Lwowie

jako dyrektor muzyki kocielnej u Dominikanów. W r. 1842 powróci do

Lublina, gdzie przey do r. 1857. Znk ny cliorob szuka ratunku wTrus-

kawcu, gdzie po raz ostatni wystpi z koncertem. Umar we Lwowie dnia

30. Padziernika 1859 r.
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musiaa rywalizowa wówczas z uposaona w fundusze scen
niemieck, posiadajc niezgorsz oper, i otaczana, na kadym
kroku opiek rzdu. Scena polska natomiast ju dlatego

samego musiaa walczy ustawieznie z niechtn sobie biu

rokracj, i bya jedyn instytucj narodow w kraju, prze-

znaczonym na zgermanizowanie.

Dowodem tych zapatrywa ówczesnego rzdu, bya
pedantyczna cenzura utworów scenicznych, posunita nieraz

a do granic miesznoci. Bolenie te dawaa si takowa

we znaki Kamiskiemu. Cenzorem bvwa zazwyczaj Niemiec

lub Czech, w kadym razie indywiduum nie znajce ducha

i waciwoci jzyka polskiego. Rzecz wic oczywista, i
cenzor taki w swem urzdowaniu posuwa ostrono i prze-

zorno do niemoliwych ostatecznoci. Proskrybowano n. p.

wyrazy jak: Polak, Wolno, Ojczyzna, zastpujc je wyra-

zami : Sarmata, Swoboda, Kraj. Podobnie ..podejrzanych"

wyrae byo bez liku, gdy* sd w tej mierze zalea jedy

nie od pana cenzora. Niewyczerpanym by te Kamiski
w tej komicznej na pozór, a smutnej w istocie walce z e. k.

Arystarchami pióra. Z szeregu licznych wypadków tego ro-

dzajn, które Kamiski lubia opowiada, a które przecho-

way si do naszych czasów, przytaczamy nastpujcy przy-

kad : Jeden z cenzorów upatrzywszy sobie co do niewinnego

sówka naicimem, przekrela je wszdzie bez litoci. Wszel-

kie perswazje Kamiskiego, by wytumaczy panu cenzo-

rowi, i inkryminowane! wyraenie nie ma adnego ukrytego

znaczenia, pozostay bez skutku. Cenzor nie przepuszcza

nawiasem. Podobnych przykadów, zakrawajcych na aneg-

doty zebra by mona setkami. Utwory sceniczne podlegay

podówczas podwójnej cenzurze: policyjnej i duchownej. Z po-

licyjnych cenzorów Bernhardi, Paunian, Brykowski, pozo-

stawili po sobie smutne wspomnienie, przesadzajc si niemal

w dokuczaniu pimiennictwu i pisarzom narodowym. Du-

chown cenzur sprawowa wprawdzie Polak, urzdnik Sta-

nów, ale i ten skrupulatnym by a do miesznoci. Trud-

noci w konkurencji ze scen niemieck przysparzaa nadto

okoliczno, i Kamiski mia pozwolenie li na om przed-
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stawie w miesicu i to tylko w dnie powszednie. Trzeci

cz dochodu z kadego przedstawienia oddawa musia

przedsibiorcy sceny niemieckiej.

Koleje sceny polskiej, dziki rocznikom teatralnym,

wydawanym przez Karola opuszaskiego 1

) staja, si dla nas

z r. 1814 wicej znanemi.

Scena polska daa przedstawie do koca roku sto

siedmnacie
;
nowych sztuk przedstawiono 87, a mianowicie:

Z trajedji odegrano : Kaenna w Florencji (4 lutego),

Reyulns (1 kwietnia, Collina), Wywoaniec (29 kwietnia),

Medyceusze (Ib* maja), Wyrok przemocy (18 listopada).

Dramaty: Przeznaczania czyli Zona dwu mezów (7

stycznia), Hrabia Jlurgundzki
(fi

maja, Kotzebue, t. opu-
szaski), Sukcesja (11 maja), Welleda czyli Niemy rycerz

(23 maja), Józefie*. Nerers (12 sierpnia), Laura i Fernando

(S wrenia), Strelicy (24 padziernika, Babo), Dom sierot

(Weissenthurmowa 5 grudnia)/' Joanna pierwsza królowa

Neapolitaska (12 lutego).

Komedje : Dzieci znalezione (24 stycznia, Brtthl), Okno

zamurowane (4 lutego, Kotzebue t. opuszaski), Mieszcza-

nin szlachcicem ( 21 lutego, Molier), Alkada z Molorido (11

marca, Picard,- t. Cetner), Wojna z wierzycielami (11kAviet-

nia, Pigault le Bnin, t. ókowski), Mdry gupiec (24 czer-

wca), Plan (4 lipca), Doktor domowy (5 sierpnia, Zieglcr),

Mio sympatyczna (10 padziernika, Marivaux , Kochanko-

wie ej trapoezt (4 listopada, Caignier), Szwayierck (23 listo-

pada). Szarmancki (10 grudnia, Severin, t. Dmuszewski).

Komedjo-opery : Gawe w piekle (fit) stycznia), Wezbranie

Wisy (29 lipca, Dmuszewski), Szkoda Wsów 10 wrzenia,

Dmuszewski), Nieszczliwe pantofle (30 wrze., Dmuszewski).
Opery: Syrena z Dniestru, czyli Terefere w tarapacie

Cz. II. (21 marca, muzyka Kauera, z dodatkami oryg. pie-

wów K. Lipiskiego), aska imperatora (21 padziernika,

Kotzebue, t, Dmuszewski, muzyka Kurpiskiego).

') Koeznik teatru ]>ol.«kiego we Lwowie od 1 stycznia 1814. do 1

styeznia J8JÓ. — w drukarni Józefa Szneydera, str. 1—00.
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Melodrama: Nurzahad czyli czowiek niewidzialny (2

wrzenia, Caigner, t. Adamczewski, muzyka Elsnera).

W styczniu wygnana królowa obojga Sycylji Marja

Karolina w czasie kilkudniowego swego pobytu we Lwowie

wraz z synom swym Leopoldem, odwiedzia teatr polski dnia

17. stycznia. Przedstawiono oper Krakowiacy i Górale

(Cz l).
f
). Zwrócia te uwag krytyki tragedja Kollina

llegnlns przedstawiana d. 1. kwietnia t. r. na dochód Ka-

miskiej. Wyróniali si w niej : benefisautka ( Attilla) i Ka-

miski w roli tytuowej. Na ówczesne stosunki teatru pol-

skiego ciekawe wiato rzuca nastpujcy ustp recenzji

:

„Sam dyrektor p, Kamiski gra Kegulusa. Znajc ca
sztuk obezna si szczegóowo z duchem tej wielkiej roli,

zajmowa uwag widzów, podnosi ich umys, wprawia w nich

czucie i rozrzewnienie, poniewa sam czu i bv rozrzew-

niony. — W obrazie tym nie postrzeg tylko znawca kilku

potrzebnych cieniów i gdzie niegdzie naleytego stopniowa-

nia, lecz zwaywszy, e p. Kamiski dla nadwtlonego zdro-

wiu swojego jednego z amatorów teatru (!?) do zastpienia

siebie w tej roli uprosi, i e dla nagej saboci tego ama-

tora w trzy godziny przed reprezentacj, rol t sam na sie-

bie wzi musia, uzna to kady znawca, i p. Kamiski,

rozwizawszy z chlub swoj trudne to problema, dowiód,

e jest artyst".*y

W czasie kontraktów przedstawiano dnia 2?. maja t.r.

komodjo-oper Kótnia przez zakad z tekstem pióra J. X.

Kamiskiego wedle myli zapoyczonej z komedji rosyjskiej

Sobolowa szuba, z muzyk K. Lipiskiego. Kótnia przez

zakad, dziki muzyce Lipiskiego i wybornej grze Benzy
(Sowizdrzalski), cieszya si wielkiem powodzeniem. Równie
wielk popularnoci cieszyy si na scenie lwowskiej obie

czci Syreny z Dniestru, opery bajecznej, (przeróbki z Do-

nauweibchen Kauera). Lipiski dorobi do obu czci po
kilka numerów oryginalnych, podobnie Kamiski wespó
z Dominikiem Jakubowiczem zlokalizowali i przerobili od-

) Gazeta Lwowska r. 1814 Kr. 7.

s
) Gazeta Lwowska r. 1814. Nr. 27.



powiednio tekst opery 1

). Tytuowa partje. Milony piewaa
Kamiska, Staroboja Benza, Harastka Nowakowski, Tere-

fercia Starzewski. Syrmr z Dniestru (ez. I) przedstawiono

d. 80 maja, a cze drug teje dnia 3. czerwca t. r. —
z obu tych przedstawie tudzie z Kótni o zakad czytamy

pochlebna, wzmiank w (iazceie lwowskiej. 2
) Polonez Sta-

rogdyrskiego z Kótni przez zakad wyrobi sobie prawo

obywatelstwa we Lwowie i dugie lata rozbrzmiewaa si

jego melodja, po ulicach naszego miasta. Przytaczamy za-

tem na tern miejscu tekst poloneza zapomnianego dzi w erze

kupletów

:

Jhhw/. si podzia ów wiek /Joty.

..Kiedy kontur na wyloty.

.,1 ezamara z ptlicami.

„Braa gór nad modami?

,. Dzisiaj wszystko idzie modno,

„Kuso. spito, czasem godno,

..Wszystko idzie a la gustu

..We bie. w worku, wszdzie pusto.

..Bodaj mi si ten wiek wici,

..Kiedy czowiek ws pokrci.

„Nie zna co to bieda jaka,

.jToln Wgra, szed Polaka.

..Teraz dowcip gór bierze,

..Wszystko zrcznie, lecz nie szczerze,

..Niby piknie i wesoo,

„Zawsze chytrze, zawsze goo". 3
)

Opera Kurpiskiego aska imperatora*) przedstawiona

po raz pierwszy d. i\. padziernika t. r. na scenie lwow-

*) Jakubowicz przekada proz tekstu „Syreny'
1

, Kamiski przera-

bia piewki.

*) Gazeta Lwowska r. 1814 Nr. 47.

3
) „Rocznik teatru polskiego we Lwowie" zar. 1814. str. 23—24.

*) Tekst pióra Kotzebuego nosi w oryginale tytu Fiedora. —
Fiedor przedstawiano we Wiedniu z muzyk Kreutzera, w Berlinie z mu-
zyk Schmidta.
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skiej, doczekaa si oceny dopiero w poowie lutego nastp-

nego roku.
1

) Fiedor piewaa Kamiska, Hrabiego Nowa-

kowski, Majora Benza, Imperatora gra sam Kamiski. Spra-

wozdawca chwalc cae wykonanie opery, czyni te pochlebn

wzmiank o pannie Górlitz, piewaczce opory niemieckiej,

która braa udzia w rzeczonem przedstawieniu (Marja).

W cigu roku 1814 opucili sceno lwowsk artyci,

grywajcy role podrzdne : Lkawski (w maju), Zieliski

(we wrzeniu), Staezyski (w padzierniku!.

Z roku 1815 znów nader may posiadamy zasób wia-

domoci'1

) o scenie polskiej. — Kaz tylko i to z powodu ga-

lowego przedstawienia wspomina o teatrze polskim Gazeta

lwowska 3
) — Dnia 1 1 . lutego mianowicie, w wigilj urodzin

cesarza Franciszka I, odegrali artyci polscy koniedj Bo-

gusawskiego HenryJ; VI na iowa eh w rzsicie owietlonym

teatrze i przed bardzo licznem zgromadzeniem. Po przed-

stawieniu odpiewano wród oklasków ^zastosowany do oko-

licznoci polonez wokalny u
. — Skad towarzystwa pomnoy

w tym roku Franciszek Botnicki.

Z rokiem 18 Hi oywia si ruch teatralny we Lwowie.

— Przedstawie polskich byo 12<>, sztuk nowych przedsta-

wiono 80.*) Do skadu towarzystwa przybyy obie siostry

Rutkowskie: Aniela i Polixona i mierny aktor Antoni Ka-

flawski. Po raz pierwszy zanotowa to nam wypadnie wy-

stpy gocinne na lwowskiej scenie. W lipcu t. r. wystpo-

wali gocinnie : Zdanowicz, artysta sceny Warszawskiej i Zie-

liski z teatru polskiego wKamiecu (Zieliski by czonkiem

sceny lwowskiej w r. 1814). Nadto w grudniu wystpi tu

trzykrotnie Maciej Kayski, dyrektor teatru polskiego

w Wilnie.

W lipcu i w sierpniu t. r. gocili oboje Bonzowie na

') Gazeta Lwowska, r. 1815. Nr. 14 xtr. 185— (i.

J
) Roozniki teatralno wydawano przoz opuszaskiego za lata 1815

do 181? zaginoy bez ladu. — Nie ma tei ani w ItiMiotokaHi Iwowskioh.

ani to w hibliotooe Jagielloskiej w Krakowio.
3
) Gazeta Lwowska r. 1815. Nr. 14.

) Estreicher: Tcatra w Polsee t. 3 str. J?i»— ISO
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scenie Warszawskiej, a równoczenie dawa tam koncerta

»Serwaczyski, który po Lipiskim zaja. jego stanowisko przy

scenie lwowskiej.

Benzowa jako Fryderyka w komedji: Lekarstwo bez

recepty Weissonthurmowej (d. 18 lipca) — i Dorota w Kra-

kowiakach (d. 8 sierpnia) podobaa si powszechnie. W Kra-

kowiakach wystpowa wraz z ona. Bonza w roli studenta.

Gównym atoli popisom Bonzy w Warszawie bya rola Ham-

leta, któr przedstawi na tamtejszej scenie dnia 80. lipca

t. r. Wybredna krytyka warszawska oddaje wszelk spra-

wiedliwo Benzie co do niepospolitego talentu, wymownej

gry twarzy i wielkiej naturalnoci zwaszcza w ironji i spo-

kojnych scenach 1

).

Wanym wypadkiem w tegorocznych dziejach sceny

polskiej lwowskiej byo pierwsze przedstawienie Zabobonu

czyli Krakowiaków i Górali (cz. II) z tekstem Kamiskiego

i z muzyk Kurpiskiego. Zabobon przedstawiono po raz

pierwszy dnia 22. listopada t. r.
3
). Zna Lwów i unosi si

od lat dwudziestu nad Krakowiakami Bogusawskiego, nad

pen prostoty i swojskoci muzyk Stefaniego. — Po latach

dwudziestu miano ujrze cig dalszy ulubionej opery. Rze-

czywisto przesza oczekiwanie. Powana, zastosowana do treci

muzyka Kurpiskiego (mimo reminiscencji zwaszcza w akcie

') Gazeta korespondencyjna Warszawska r. 1811). t. II. Nr. 53. .str .

1328, Nr. 01. str. 1898. Nr. <i3 str. 1441-8.

*) Gazeta lwowski r. 181*i Nr. 192. Ciekaw jest ocena Zabobonu
w Pamitniku lwowskim za r. 1819. t. I str. 172. — W r. 1829. przed-

stawiono na scenie niemieckiej we Lwowie Krakowiaków i Górali,

(ez. II) w przekadzie Franciszka Pohlenburga (brata W. Pola) — Grano t
oper p. t. Krakauer und Goralen, N at i ona 1 1 u st sp i e 1 d. 11

marca na dochód artvstv Waltera. Tego roku w kwietniu przedstawiono

powyszy przekad w Wiedniu w teatrze na Leopoldstadzic (Mnemosinee

1829. Nr. 20. 38). Rozmaitoci z r. 1832 Nr. 3. podaj wiadomo, i Ka-

miski pracuje nad trzeci czci Krakowiaków i umieszczaj dwnspiew

Jonka z Bardosem i piewki Miochodmucha (str. 25 i 26). — Praca ta

Kamiskiego zapewne niedokoczona, prawdopodobnie zagina. — Gazeta

Lwowska z r. 1841 (Nr. 94) donosi i w Poznaniu przedstawiono trzeci

<cze Krakowiaków i Górali p. t. Rocznica. Autora nie wymienia.
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pierwszym z Mozartowskiego Nosze di Figaro), tekst peen
poezji i prostoty przeplatany wieloma trafnemi apostrofami

do chwili biecej i temat narodowy, zapewniy dzieu Ka-

miskiego dugoletnia trwao. — Publiczno rozentuzja-

zmowana, wywoywaa kilkakrotnie autora-dyrektora, który

w roli ekonoma doskonale odtworzy typ, ju zapomniany,

a znany mu dobrze z lat dziecicych. — Bardosa gra Benza.

— Wystawa Krakowiaków, jak nas zapewnia wspóczesna

recenzja, bya bardzo starann : „Dekoracje byy bardzo

pikne, ubiory zupenie stosowne, alo za bogate i teatralne,

osobliwie kobiet, z których jedna miaa nawet rkawiczki.

— Na zupen pochwa zasuguje precyzja, z jak sztuk

t grano, ale piewy i orkiestra, wiele jeszcze do yczenia

zostawiaj". W nastpnych dniach powtarzano kilkakrotnie

Krakowiaków, co w owych czasach, gdy liczba publicznoci

lwowskiej, uczszczajcej na polskie przedstawienia bya
bardzo niepokan — naleao do nadzwyczajnoci. Równo-

czenie niemal przedstawiano Krakowiaków w Warszawie.

Zwrócio równie uwag krytyki, a nawet wywoao
pierwsz polemik w kwestji artystycznej we Lwowie, pier-

wsze przedstawienie Emilii GaUoi Lessinga w przekadzie

Szczsnego Starzewskiego i na dochód tego. — Dzieo Les-

singa przedstawiono z nastpujc obsad ról: Emilj graa

Aniela Rutkowska, Klaudj : Benzowa, Appianiego : Starzew-

ski, Malarza: Sosnowski, Edwarda: Kamiski, Marinellcgo

:

Nowakowski.

Sprawozdawca Gazety lwowskiej 1

) Z... oceni to przed-

stawienie do bezwzgldnie, zowic je „nicponiylneni usi-

owaniem". Kamiski w jednym z nastpnych numerów ga-

zety 1
) odpowiedzia na t ocen gruntownym wywodem swych

pogldów. Wiadomo o roku 1816 zamykamy wzmiank
o mierci Karoliny Pieciorowskiej zmarej w dniu 3 maja

1816 r.

Rok 1817. wanym by nieskoczenie dla sceny pol-

») Gazeta Lwowska r. 1816. Nr. 196.

) Gazeta Lwowska r. 1816. Nr. 202.



Si)

skiej we Lwowie, gdy przyniós jej prawne ustalenie bytu,

którego dotychczas nie posiadaa, zalec w zupenoci od

zej lub dobrej woli rzdu krajowego. Wana ta zdobycz

bya równie zasuga. Kamiskiego. Korzystajc z pobytu

cesarza Franciszka Igo, który wraz z sw maonka. Karo-

lin August zjecha do Lwowa w lipeu t. r., przyj Ka-
miski cesarsk par w wietnie udekorowanej sali Krako-

trialcam i stosowna, kantat (w d. IM lipca). Publiczno
przepeniajca teatr, przerywaa okolicznociowe] piewki

hucznymi okrzykami na cze Cesarza i Cesarzowej. —
Monarcha ujty owacj pochodzc niby od narodu, któr.

Kamiski wasnym mu wyprawi kosztem, przywoa go d<>

loy, obsypa pochwaami, a nazajutrz na audjencji da mu
1000 z. gratyfikacji. Dar monarszy pokrywa zaledwo

koszta przedstawienia, moraln jednak korzyci z bytnoci

cesarza w polskim teatrze byo zapewnienie prawnej egzy-

stencji sceny polskiej we Lwowie. Audjencja u cesarza udzie-

lona Kamiskiemu nazajutrz po przedstawieniu, wywara
wielkie wraenie na arystokracji galicyjskiej, penicej szam-

belask sub u drzwi monarszych. ciskali ci panowie
na wycigi rk Kainiskiego, aktora, „ekonomczuka", zwie go
chlub narodu i obsypujc pochlebnemi owiadczeniami. Ale
te i na komplementach si skoczyo. — Bal i festyn w
ogrodzie Pojczuickim d. 2<>. lipca t. r. na cze dostojnych

goci przez Stany galicyjskie urzdzony, kosztowa kilka-

nacie tysicy zotych, niedziw wic, e na zasiek dla

sceny polskiej nie stao pienidzy... W miecie rozpuszczono
pogosk, e Kamiski krocie zarobi. 1

)

W czerwcu tego roku dnia 29. urzdzi Kamiski na
rzecz Instytutu ubogich przedstawienie, które przynioso
boO z. waluty wied. dochodu. Grano oper asike impera-
tora i komedje Kotzcbuego lepy nahp).

•) Gazeta Lwowska r. 1817. Nr. Hll. - J. CliO.Jyni.vki: Jlistorja m.
Lwowa ' str. 2ió—290. — List Kainiskiogo do Atlanta lir. Zawoytfktago.

(Estreicher. Toatra w Polsee t. X. tr. 4<»5— 1>.

) Gazeta Lwowska r. 181? Nr. 115.
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Kok 18 18 rozpoczto now komedjo-oper Plaksa i We-

soowski; dnia 2. stycznia t. r. powrócia, te po duszej

pauzie napowrót na scen Salowa.

Nowych sztuk przedstawiono 55 1

), a mianowicie:

Trajedje : Podstp i mio (23 stycznia, Szyllera). —
Junitis (21 grudnia, Moiwela

;
grywana te pod tytuem

Wygnaniec).

Dramaty: Zdobycie pastwa Juida (30 stycznia, Ua-

geman, t. Potnicki). — Apelles i Alana (<> marca). — Ade-

laida z Burgundii (20 kwietnia).— Magorzata z Andegawii

(7 maja, Pixerecourt). — Henryk VIII. (15 maja). — Dziew-

czyna odwana (25 maja). — Waszyngton (23 maja). —
Totylla (17 maja). — Wodzimierz ks. Newski (14 lipca, Ka-

meille). — Karolo Karolini (M wrzenia). — Dago (K) li-

stopada). — Ludoerca (4 grudnia).

Komedje: Mali protektorowie (22 lutego). — Synowiec

stryjem (0 lutego). — Kto pierwszy, ten lepszy (Jo* lutego,

Via l). — Kochanek urojony (i marca, Kurlnnder). — JSTo-

7>iWa rfofcfor (11 marca).— Pojedynek amerykuiUki (11 marca).

— Cezaryo (13 marca). — jfrad /ubem (27 marca,

Kene, Pein, Pilon). — Król w podróy (24 kwietnia, Ziegler).

— Maestwo nie wedug stanu (4 maja). — lepy dobrze

widzcy (28 maja, Legrand). — Guwerner (8 czerwca). —
Amatorowie dukatów (8 czerwca). — Niedowierzanie i prze-

kora (23 czerwca, Dieulafoi). — Gwatu gore! (23 czerwca,

Dieulatbi i Gersin). — Krewni Wielkiego Wezyra (20 lipc*,

Lambert). — Adwokat (27 lipca). — Kobieta dotrzymujca

sekretu (3 sierpnia, Centlivre). — Nienawi Kobiet (3 sier

pnia). — Tymon odludrk (7 sierpnia, Szekspir). — Kaszt-

anie na predce (10 sierpnia). — Lokaj w kuracji ( 21 sier-

pnia), _ Doktor z musu ("24 sierpnia, Molier). — Druty (4

wrzenia, Kotzebue). — Szkoa sdziów (21 wrzenia, Du-

') Rocznik teatru polskiego we Lwowie od 1 stycznia 1822 do 1

styczniu 1828. Z wyszczególnieniem nowych dzie dramatycznych granych

w latach 1818... powiecony opiekunom sceny polskiej przez Franciszka X.

Potnickiego, we Lwowie str. 4—12.

Teatr polski we Lwowie. 6
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bois). — Towarzystwo powane (14 padziernika, Kotzebue).

— Kameleon czyli Wieniacy w stolicy- (2U padziernika,

Beck). — Dom pod Paryem (HO padziernika). — Nasze

przebiegi (2 listopada). — Umar i oeni sir (14 Rudnia)

.

— Gadua nad gaduami (21 grudnia).

Koinedjo-opery : Paksa i Wesoowski (V. stycznia, uai.

I >muszewski). — niadanie trzpiotów (25 maja, August, t.

Karzewski, ni. Elsnera). — Ohiadek z Maydusi (18 czerw.,

) 'muszewskil. — Jlarcinowa z Dunaju (20 listopada, P-
kalski, m. Kurpiski). — wi<tjynia nudów (20 grudnia).

Krotochwile : Aktorów ie na polach Elizejskich (25 ma-

ja, Dmuszewski). — Benon Burczymucha (.10 lipca).

Parodje: Arlekin Mahomet (11 maja). — Herod pod

Betleem (-51 sierpnia).

Okres lat pomidzy r. IN 17 a 1S20 jest epok naj.

wietniej sz ego rozwoju sceny polskiej pod dyrekcj Kami-
skiego. Trajedja, dramat i komedja góroway nad widowis-

kami tego rodzaju na scenie niemieckiej, chromaa wpraw

dzie opera, lecz nie byo to win Kamiskiego, ale raczej

braku dostatecznych funduszów na utrzymanie takowej. Powo-

dzio si te scenie polskiej niezgorzej pod wzgldem mate-

rjalnym, cho pomylno ta bya bardzo wzgldn. Po cza-

sach wielkich wojen Napoleoskich i redukcjach pieninych,

w Austrji zapanowaa niesychana droyzna. Gae artystów

i ceny wstpu do teatru byy stosunkowodo wysokie. Po latach

jednak wróciy stosunki krajowe do normalnego stanu i Ka-

miski zamyla w obec powszechnej tanioci o obnieniu

cen teatralnych i gay artystów. Zamys ten atoli rozbi si

o opór artystów, domagajcych si utrzymania gay w daw-

nej wysokoci. Najgorzej wyszed na tein dyrektor, gdy
publiczno, dla wysokich cen wstpu, zacza stroni od

teatru.
1

).

Ceny te, jak wiadczy atisz wspóczesny 3
) byy nast-

pujce :

*) Pamitnik lwowski 1818. T. III. str. 145.

J
) Afisz ten z daty 30. stycznia 1818 roku, przytaczamy w caoci,
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Loa pierwszego pitra i parterowa: 13 zr. — Loa na

2 pitrze: 0 zr. — Zamknite miejsce: 3 zr. — Parter-*

1 zr. 80 kr. — Galeria: 30 kr.

Mimo to, podobnie jak w latach poprzednich, nie za-

myka Kamiski teatru w czasie letnich fervi, leez mva
w sie rpniu i wrzeniu tego roku w letnim teatrze w o gro

dla dania próbki stylu ówczesnych ogosze teatralnych. Xa podunym, bi-

bulastym arkuszu, ozdobionym u iróry dwugowym orom, czytamy:

B' K X K F 1 S.

Za pozwoleniem zwierzchnoci.

Dzi w pitek to jest dnia 30-go stycznia. 1818 roku. w król. miejskim

uprzywilejowanym lwowskim teatrze

Aktorowie sceny polskiej

na dochód J. P. B 1 o t n i c k i e i; o

bd mieli zaszczyt da pierwsz repnYcntacj Drama (sic) w 4 aktach prze

p. Hagemana napisanego, a przez K*awerego Botniekiego przeoonego

pod tytuem:

SKL1KO I B K K Y S S A
czyli

Z D O B Y C I E P A X 8 T W A J V I D A.

O s o b y :

Czerwono brunatni

:

Król pastwa Dahomayskiogo JP. Sosnowski

Dryado, jego polubienie*1 ....... JP. Blotnicki

(ioryako. Wielki Bramin soca . ... * * *

Dowódca stray haremu JP. Radowski

Wywoywacz. — Xiewolnice królewskie, wodzowie, braminowie. ofi-

cerowie i onierze.

Czarni

:

Areybrauiin wityni Wielkiego Wa IP. Xowakowski

Berissa. jego córka IP. Rutkowska

Darina. uboga wdowa JP. Salowa

Guberi ) JP. Starzewski

Scdiko ) ich synowie JP. Benza

Telo ) JP. K'ostrzew8ka

Biali

:

Johnson, anglik handlujcy niewolnikami . . . JP. opuszaski

Fruque. francuz „ ... JP. Kamiski

Wicej kupców. — Scena dzieje sic na brzegach Grwiney w królestwie

Jnida. Osnowa tej sztuki jest wzita z prawdziwej historji.

Ceny miejsc (j. w.).

Pocztek o 7-mej, koniec o 10-tej godzinie. 6*
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dzie Pojezuickim. — Z kocem kwietnia zjecha do Lwowa
Seweryn Malinowski, artysta sceny polskiej w Kamiecu Po-

dolskim i wystpi czterokrotnie na tutejszej scenie. Pierw-

szy jego wystp w Alzyrzc, Woltem (d. *27 kwietnia) sta

si nawet przedmiotem bardziej szczegóowego, ni zazwyczaj

we Lwowie, rozbioru. Malinowski gra popisow role Zamory

i mimo niestosownego kostjumu i akcji w niektórych miej-

scach zbyt gwatownej, zrobi na publicznoci bardzo dobre

wraenie. Inni artyci (Sosnowski: (iuzman, Nowakowski:

Alvarez) wywizali si godnie ze swego zadania, jedna tylko

Rutkowska (starsza) cigna na siebie gromy krytyki za rol

Alzyry. Zarzucono jej po prostu, e nie czuje tego co mówi,

czego wynikiem byy : monotonna deklamacja i brak akcji.

By to zreszt suszny zarzut, zrobiony artystce. Malinowski

wystpi nadto w Maestwie nie wedug stanu (d. 4 maja,

Margrabia), w Zbójcach (Franciszek, d. S maja), w Hen-

ryku VIII. (15 maja, Noryss.M.

Z rozwojem teatru idzie te w parze rozwój krytyki

scenicznej. Wprawdzie Gazeta Lwowska raz tylko w cigu
roku zabraa gos w sprawie teatru, wyrcza j jednak

z powodzeniem „Pamitnik lwowski" A. T. ('bdowskiego.

Gazeta Lwowska zabraa gos z powodu pierwszego na sce-

nie lwowskiej przedstawienia Szyllerowskiej Intrygi i mioci
(d. 23 stycznia). Grano j na dochód Anieli Rutkowskiej,

pod odmiennym ni dzi tytuem Podstcp i mio, a co dziw-

niejsza w przekadzie dokonanym nie wprost z oryginau,

lecz z francuskiej przeróbki Lamarteliera. < )bsada ról w tern

przedstawieniu bya nastpujca : Bcnetisantka przedstawiaa

Ludwik, Kamiska Lady Miltbrd, Salowa MiUlerow ; No-

wakowski Mullera, Wurma Sosnowski, Prezydenta Kamiski,

Kalba Starzewski, a Ferdynanda Benza a
). Szerzej i grun-

towniej rozwodzi sio o scenie lwowskiej Pamitnik ju to

') Wystawionio Alzyry na scenie lwowski oj. PaniMnik lwowski

1818. T. U. str. :U;-44.

') Gazeta lwowska 1818. Dodatek do Nr. *20. „Teatr polski we Lwo-
wie" prze/, Z.
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w uwagach ogólnych o teatrze, ju to w rozbiorze gry Ma-
linowskiego, goszczcego na tutejszej scenie.

Susznie twierdzi: Adam Ohdowski, e scena naro-

dowa bez pomocy krajowej osta sic nie moe, e gdyby
tylko po jednym eniku od kadego guldena opacanego w Ga-

licji podatku gruntowego, zoono na rzecz sceny polskiej,

ofiara ta wyniosaby pokan sum JJOOO zr. rocznie. Gos
Chdowskiegj przebrzmia na razie bez skutku, a wzgldy
cenzuralne nie dozwalay mu nawet dokadniejszego przed-

stawienia korzyci, jakie naleyte poparcie sceny narodowej

przynie by mogo krajowi. „Nie wolno mi rozwodzie sie nad

wszystkiemi korzyciami" — pisa ('bdowski— „które ztd
wypyn moga, to co mówiem byo do wiatych rzeczone". 1

)

Zajcie sie teatrem nie ustawao i w r. 1819: Kamiski
zdoa si utrzyma przez cay rok we Lwowie.

Nowych sztuk przedstawiono 415*) a mianowicie:

Trajedje: Fedra (19 marca, Kasyna, t. Kopystyski).

— Korjolan (i kwietnia, Collina). — Galora z Wenecji

(26 maja, Bergera). — Saul (27 sierpnia, Alfieri, Bogusaw-

ski). — Barbara Radziwiówna (27 wrzenia, Feliskj). —
Hajdamacy na Ukrainie (20 grudnia, przeróbka Kaniiskiego

z dramatu Kornera ledicig).

Dramaty: Noe okropna w zamku Palncci (15 stycznia,

Melesville). — Hrabiowie Guiscardi (21) stycznia, Ziegler,

t. Starzcwski). — Murzynka (2<3 lutego, Ziegler, t. Nowa-

kowski). — Mieczysaw lepy (1ti kwietnia, Oaigniez). —
Matylda z G izbach ( 21 kwietnia, Ziegler).— Zacieko stron-

ników (28 kwietnia, Ziegler, t. Botnicki). — Dozorca uc-

») Pamitnik lwowski 1818. T. 111. „O teatrze polskim we Lwowie

przez A. T. Chdowskiego, str. 143—150.

) Rocznik teatru polskiego we Lwowie od 1. stycznia 1822 do 1„

stycznia 1823.. z wyszczególnieniem nowych dzie dramatycznych granych

w latach 1818,1810, str. 13—10. Krótkie wzmianki o celniejszych dzieach

dramatycznych przedstawionych w tym roku na scenie polskiej we Lwowie^

znajduj si w czasopimie „Wiener Allgemeine Theater Zeitung", redago-

wanem przez Adolfa Bauerle. (Patrz: rocznik za r. 1810. Nr. 125, 144.

147, 151. 155, artykuy pol tytuem: Polnisches Theater in Leuiberg).
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sieni w Xorcieh (3 maja). — Jolanta, królowa Jerozolimy

(5 lipca, Ziegler). — Jan Grudezyski Starosta liawski (20

sierpnia, naladowanie Kamiskicgo z dramatu Kotzebuego

Bas Taschenbnch). — Eklurt, pierwszy król angielski (3 wrze-

nia, Pixerecourt). — P/o/r ll7<7/.-i (li wrzenia, T. Szum-

skiego). — Moc stosunków (S padziernika ). — Oblenie Tre-

bowli (25 padziernika, Badowskiego). — Oblenie. War-
szawy (15 padziernika, wedug Boiriego, naladowa Dmu-
szewski). — Auremgazeb (20 listopada). — Gustaw Waza
(3 grudnia).

Komcdje : Popielaty czowiek (8 stycznia, D'Aubigny

i Pujol). — Obraz (25 stycznia, Koger). — TFo/na otwarta

(8 lutego, z francuskiego, Dumaniant). — Wybiegi w kopo-
tach (20 marca). — Trzy kobiety jednej twarzy (1 2 maja).

— Powrót posa (10 maja, Niemcewicz). — Dwóch wielkich

Piotrów ( 20 czerwca, Melesvillc, Boiric, Merie).— Podwójny

kochanek (25 czerwca). — />/r«y Sieciechowie (30 czerwca,

Picard). — Kartofel na balu (30 czerwca, nalad. z frane.

przez ókowskiego). — Dwóch mów za jednego (23 lipca,

Rougemont). — Maestwo przez loterjc (30 sierpnia). — •

lepowron (0* wrzenia^). — Obicie (25 padziernika). —
Wiele widzcy (20 padziernika, Kotzcbue). — Figlacki

(10 grudnia, Dmuszewski). — Kapitan Belronde (31 gru-

dnia, Picard).

Komedjo-opery : Lektyka na sprzeda (1 stycznia, Dieu-

lafoi, naladowa Dmuszewski). — Stryjowie i stryjenki (2

kwietnia, Dmuszewski). — Tarantula (30lipca, z francusk.)

— Szpak prorok (17 wrzenia, Desangers i Gentil, tómaczy
Dmuszewski).

Opery : Wiliczanki ( 23 maja, Dmuszewski, muzyka

Elsnera). — Zamek na Czorsztynie (8 listopada, sowa Jó-

zefa Krasiskiego, muzyka Kurpiskiego). — Aladyn (10

grudnia, tekst z pow. Sarassin'a, muzyka Girovctza). Nadto

w czerwcu t. r. ( 23) przedstawiano Quodlibet zoony z wy-

jtków z komedyj, dramatów i oper.

Pierwszego stycznia rozpocz Kamiski rok 1819 przed-

stawieniem komedjo-opery Lektyka na sprzeda, poczem na-
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stpi Dzwon Szyllerowski w jego wasnym przekadzie. Ka .

miski we fraku stojc na przedzie sceny, wygasza poemat

Szyllera, podczas gdy w gbi odbywaa sic akcja bodca
treci poezji.

Wraenie byo podniose 1

).

Inauguracja nowego roku w tak uroczysty sposób od-

powiadaa w zupenoci repertuarowi, jaki przedstawi si

w tym roku na scenie lwowskiej. Rok 1810 by to rzec

mona kulminacyjny punkt w dugiej dziaalnoci Kami-
skiego. Powany, doborowy repertuar stoi o wiele wyej od

swych poprzedników w latach przeszych.

Szereg utworów klasycznych rozpocza Fedro, (19

marca) przedstawiona na dochód Kamiskiej , która odtwo-

rzya w niej role tytuowa. Gbokie uczucie i zrozumienie

tej arcycudnej kreacji cechoway gr Kamiskiej; do odnie-

sienia zupenego tryumfu w tej roli brak byo tylko artystce

odpowiedniej siy gosu. wietne otoczenie Fedry tworzyli

:

Benza (Hipolit), Sosnowski (Tezeusz), Nowakowski (Tera-

men) i Rutkowska w roli Arycei. 2
)

Nie dugo potem (2 kwietnia) ukaza si Koryolan

Collina, gdzie znów Benza w roli tytuowej okaza talent

swój w caej potdze. Artysta okaza tu czem by moe,
skoro tylko zechce, a nam da uczu, jak to mio jest wi-

dzie gorliwo zczona, z talentem (sowa krytyka Pam.
lwow.) Nowakowski jako Sulpicjusz wywoa gr sw wiel-

kie wraenie, zwaszcza w scenie, gdy robi Koryolanowi wy-
rzuty. Kamiski (Minucjusz) rozwin Avymowe pen wyra-
zu; Kamiskiej (Centuria) obok wspaniaej akcji zabrako
gosu 3

).

Sosnowski znalaz pole popisu w Souu Altierego. Bo-
hater tragedji Aliierego, wiele ma podobiestwa z rozszala-

ym z rozpaczy Learem Szekspira. — Saula gra Sosnowski.
Gra jego w oddawaniu tak rozmaitych Saula pooe, po-

') Pamitnik lwowski 1819. T. I. str. 83—84.

) Pamitnik lwowski 1819. T. I. str. 266—208.
3

) Pamitnik lwowski 1810. T. I. str. 360-363-
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mieszania zmysów i tysicznych w ezuciaeh przeehodów,

bya równie trafna., jak pen rysów waciwoci charakteru 1

).

Prawdziwa atoli uroczystoci, dla sceny lwowskiej byo
pierwsze przedstawienie Barbary Badziw ilownej Feliskiego

(dnia 27 wrzenia t. r.) Bya to pierwsza oryginalna tra-

jedja, jaka ukazaa sic na deskach tutejszej sceny.

Kamiski przedstawi Barbar z prawdziwem pietyzmem

i z moliw przy szczupych funduszach starannoci — có
gdy publicznoci zebrao si. nie wiele... Barbara, bya Ka-

miska, Zygmuntem Augustem Benza, Bona Benzowa, Kmita

Sosnowski, Boratyskim Kamiski, Tarnowskim Nowakowski.

Na drugiem przedstawieniu (1 padziernika) udzia publicz-

noci by liczniejszy. Bcnz wywoywano przy podniesionej

kurtynie, czego jeszcze u nas nie bywao 2
). Z rokiem 1819

zauway naley pocztek pojawienia sic dzie oryginalnych

powaniejszego zakroju na scenie polskiej we Lwowie. Pierw-

sz bya Barbara Radz-iwiUówna która po dzi dzie, mimo
zmiany zasadniczych poj o sztuce tragicznej, dla niezaprze-

czalnej piknoci 'formy utrzymuje si w repertuarzu teatrów

w Polsce. Po Barbarze przedstawiono jeszcze z dzie orygi-

nalnych w tym roku komedje Powrót posa (Niemcewicza

19 maja), tudzie dramat Oblenie Trembowli pióra artysty

Radowskiego (grany na benetis autora dnia 25 padziernika

z Bcnzow w roli Chrzanowskiej) i dramat Tomasza Szum-

skiego Piotr Wielki, czyli mio monarchy do narodu (6*

wrzenia). Jakkolwiek obie ostatnie prace nie wykraczay
po za zakres miernoty 3

), mimo to obudzenie sie ruchu naro-

dowej, dramatycznej literatury na scenie lwowskiej, musimy
uwaa za objaw wany i podany. Z reszty dzie wpro-

wadzonych w tym roku na scen, utrzymay si przez czas

duszy w repertuarzu: dramat Jan Grudczyski z Kami-

•) Pamitnik lwowski 1819. T. II. str. 250.

») Pamitnik lwowski 181!>. T. II. str. 257-3(53. Gazeta Lwowska
Kr. 115.

3
) Pamitnik lwowski 1819. T. U. .str 2(50, 505-507.
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skini w tytuowej roli i trajedja fajdamacy na Ukrainie]

obie przeróbki Kainiskie«ro z uiemieekieb autorów 1

).

Opera, mimo braku fachowych piewaków, stanowia

silny magnes fila lwowskiej publicznoci. Prócz grywanych

juz w latach poprzednich Syreny z Dniestru, aski impera-

tora, obu czci Krakowiaków i Jana z Parya, które mimo
ujemnych zda krytyki o wykonaniu caoci, tumnie zape-

niay teatr, przedstawi Kamiski w tym roku Wiliczanki,

Zamek na Czorsztynie1) i Atadyna. Wiliczanki dwuaktowa

opera z tekstem 1 )muszcwskie£o a z muzyka Elsnera, przed-

stawiona po raz pierwszy dnia 28 maja t. r., cieszya si.

o«rromnem powodzeniem. Patrjotyczna tre osnuta na legen-

dzie o bohaterskim okietku, muzyka Elsnera a w kocu
i dekoracje pdzla Langa, rozentuzjazmoway do te<Ljo stopnia

ludek lwowski, i Kamiskiejro jako dyrektora, wywoywano
kilkakrotnie wród hucznych oklasków, a Wiliczanki w ci-

gu miesica przedstawiono om razy 3
). Skfod towarzystwa

Kaniiskieio pozosta nie zmieniony w cigu roku. Wyst-
powali wprawdzie gocinnie: .lózef Ilenzel z Lublina (dnia

i'2 lutego) w Saperze w górach Pirenejskich Pigault Lebrun'a i

w koniedjo-operzc Paksa i Wesoowski i artysta scen pro-

wincjonalnych ,1 astrzembski (dnia 23 sierpnia) w roli Lubo-

sza w komedji Kotzebuego Poznanie si w domu pocztowym*).

') Szczegóow ocen }I a j d a m a k ó w na ("krainie po<la jc

„Pszczoa polska" za r. 1820, przez .... i (str. 87—!H>). W H aj .1 a ma-

kach odznaczali sic dobr gr : Kamiska (Helena), Sosnowski (Horejko),

Nowakowski (Starosta) i Botnieki (Boruta).

) Dokadn, fachow ocen Zamku na Czorsztynie zamieszcza

„Pszczoa polska" (Walentego (.'bdowskiego za rok 1820) w artyku.' pt

„Rozbiór muzyki do dwuaktowej opery: Zamek na Czorsztynie przez

Karola Kurpiskiego utworzonej" (str. 55—5<i). Rozbiór ten napisa Karol

Lipiski stawiajc w nim Kurpiskiego na równi z Mehulem i Dalayrakiem-

Gówne partje w Zamku na Czorsztynie piewali: Koniska (Wan-

da). Benza (Bojomir) i Nowakowski (Nikita).

3
) Pamitnik lwowski 1819. T. 1. str. 551—552.

*) Jastrzembski debiutowa nastpnie pod pseudonimem : Bósart

na lwowskiej swnie niemieckiej w komedji Stetaniego Der Deserteur

aus Kindesliobe.
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Obaj artyci jednak nic mogli sio poszczyci powodzeniem

i poprzestali na jednym wystpie. Z kocem lutego przyby
do Lwowa Szymon Wodek, artysta sceny krakowskiej, po-

przedzony sawa, zdolnego artysty z Krakowa. Pamitano
równie, i Wodek wyszed ze szkoy dramatycznej w War-
szawie i jako najzdolniejszy z jej uczniów otrzyma na po-

pisie teje szkoy w roku 1SI2 najwysza nagrod, zoty
medal 1

/- Nie dziw wic. i wystp modego artysty w dniu

1 marca t. r. w Alzyrzn by przedmiotem wielkiego zacie-

kawienia wród lwowskiej publicznoci. Na pierwszy popis

wvbra Wodek efektown role Zamory w Alznrze i rol
pukownika w przedstawianej tego wieczora komedyjce

Bouillego Nienairir. Debiut zosta uwieczony... kompletnem

fiaskiem; krytyka zarzucia mu nicnaturalno akcji, krzy-

kliwo w dykcji, wadliw wymow, ogóem odmówia Wod-
kowi wszystkich warunków. Równie niefortunne byy na-

stpne wystpy Wodka (12 marca w komedji Kotzebuego

Próba przez oyie w roli pazia i dnia 2 kwietnia w Korjo-

lanie jako Pontifex) skutkiem czego artysta porzuci po mie-

sicznym pobycie scen lwowsk 2

J-

Koczc dzieje sceny polskiej w r. 1819 zmuszeni je-

stemy zamkn je wzmiank o teatrze niemieckim wo
•Lwowie.

Dnia 19. stycznia 1819 r. zmar dugoletni przedsibiorca

sceny niemieckiej, Krzysztof Henryk Bulla, za o dzieraw
teatru ubiega si autor „Listów o Galicji", Franciszek Krat-

ter, który do spóki wezwa Kamiskiego. Po kilkumiesicz-

nych pertraktacjach z gmin miasta Lwowa, jako waci
cielk budynku teatralnego, w kwietniu 1819 r. zawar
Kratter i Kamiski z gmin kontrakt dzierawy na lat pi6
(od dnia 4 kwietnia 1819 r., do dnia 4 kwietnia 1824 r.

3
).

V) W. Bogusawski : Dzieje teatru narodowego. Dziea T. IV. str. 234.

) Pamitnik lwowski 1819. T. II. str. 30-44. T. III. str. 120-124.
3
) Kontrakt z daty dnia 3 kwietnia 1819 r. Archiwum miejskie faso

2072. — Krótki nekrolog Bulli znajdujemy w „Wiener Allgemeine Theater

Zeitung" za r. 181$). Xr. 17.
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Obaj wspólnicy wchodzili w wszelkie prawa i obowizki po-

przedniego przedsibiorcy za opat rocznego czynszu w kwo-
cie 8.000 zh\ wal. wied., przyczeni zauway musimy, i we-

dle osnowy punktu 13. rzeczonego kontraktu, przypa miaa
nowyru dzierawcom subwencja rzdowa w kwocie 2.00.0 z.

w. w. rocznic. Tak wiec waciwy czynsz roczny za najem

teatru wynosi 1.000 zr. w. w. rocznic. Nadto zobowizali

si Kratter i Kamiski do dania dwóch przedstawie rocznie

na dochód Instytutu ubogich (dochód brutto) — tudzie opa
cania kwoty po 10 zr. od kadego polskiego, a po 3 z. od

niemieckiego przedstawienia na rzecz tego funduszu. Zobo-

wizali si równie do oddawania ósmego biletu na rzecz

funduszu szkó normalnych, tudzie ósmego biletu z „Ka-

syna" na dochód funduszu policyjnego. W nastpnych punk-

tach kontraktu mieszcz si jeszcze obowizki dzierawców
co do niepodwyszania ceny miejsc wstpu, reparacji bu-

dynku, a co najgówniojsza, obowizek dania przynajmniej

czteru przedstawie niemieckich tygodniowo (dramatu lub

opery).

W zamian za to otrzymuj nowi dzierawcy prawo po-

boru
/|0 czci dochodu brutto od wszystkich innych wido-

wisk we Lwowie. — Na nowej tej spóce zyska teatr nieco

pod wzgldem zewntrznym. Sprawiono kilka nowych deko-

racyj i kurtyn przedstawiajc Dafnis, która w ucieczce

przed Apollinem, przemienia si w drzewo laurowe; usu-

nito te dawne owietlenie amfiteatru, kapicemi na gowy
widzów wiecami i zastpiono je lampami. Celniejsi artyc-

niemieccy byli w tym czasie nastpujcy : Fakler, Honesta,

Kuditseh, Roli, Michalesi, Szneidinger, Burghauser, tudzie

piewaczki Stollbcrg i Zimmer 1

). Mimo tak korzystnych wai

runków, Kamiski wystpi ze spóki dzierawnej ju w roku

nastpnym (1820). Bliszych powodów tego kroku nie znamy.

Kok 1819 zamyka pierwsze dziesiciolecie dziaalnoci

Kamiskiego we Lwowie. — W tym czasie stworzy Ka«

') „Wiener Allg. Theater Ztg." Theater in Leuiber- 181i). Nr. 84.
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miski scen polska i zabezpieczy jej prawn egzystencj

we Lwowie, wyksztaci cae pokolenie artystów, zoy re-

pertuar na owe czasy wyborowy. Wszystkiego dokona sam
o wasnych siach, bez niczyjej pomocy. Kok lSli) — j£*k

wspomnielimy — by kulminacyjnym punktem powodzenia

sceny polskiej, by atoli i ostatnim w tym okresie.

Apatia ogóu, brak naleytego poparcia sceny narodo-

wej ze strony kraju, sprowadziy ruin materjahi instytucji,

na której utrzymanie siy jednego, choby najbardziej ener-

gicznego czowieka, starczy nie mogy.

Smutne te dzieje s treci nastpnego rozdziau.

II.

Teatr polski pod dyrekcj Jana N. Kamiskiego.

Rok 1820: Repertuar. Catalani. Campi. Lud nar da. M a rj a Stu-

art, Pierwsza wycieczka do Krakowa. Budkiewicz. Gliski — Kok 1821

Pierwsza petycja do Stanów o subwencj. Repertuar : M a e h a b e u s z e. D z i e _

wica Orleaska. - Kok 18*2'*: Kepertuar. Wycieczka do Kamieca
Stany, Br. Hauer. Skad personalu. — Rok 1 82^ : Przyjcie Areyksiecia

Karola Franciszka i Cesarza Franciszka I.. ks. Metternich. — Kok 1S24
Aleksander Fredro. Druga wyeieezka do Krakowa. Kepertuar. — Kok 1825
Stany uchwalaj subwencje 2000 z. rocznie. Dugi Kamiskiego, Rej crtuar,

Balet. — Rok 18'20: Skaenie repertuaru. Wycieczka do Kamieca i Stani-

sawowa. — Rok 1827: Repertuar. Lekarz swego honoru. Cz ar.

tystów daje przedstawienia w Tarnowie. — Kok 1828: Nowe kopoty pie-

nine. Repertuar. Nieporozumienia. Druga wycieczka do Tarnowa, Don
Kar los. — Rok 1829: Repertuar, Trzecia wycieczka do Krakowa. — Rok
1830: Kamiski oddaje administracje teatru od wrzenia Towarzystwu

akcyjnemu. — Repertuar. Ostatnie przedstawienie pod dyrekcja Kamiskiego

dnia 2 lipca 1830 r.

Kok 1820 by zowieszczym zwiastunem katastrofy,

jaka w niedalekiej ju przyszoci zagraaa egzystencji sceny

polskiej i jej twórcy we Lwowie.

Podczas gdy w latach przeszych, acz z trudnoci,

utrzymywa si Kamiski przez rok cay we Lwowie, bez
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uciekania si do smutnej koniecznoci, jak jest dla kadej

sceny zamknicie teatru na forje letnie, lub wyprawa do

miast i miasteczek prowincjonalnych; w roku tym wanie
przeraajce pustki w teatrze zmusiy Kamiskicgo do opusz-

czenia po raz pierwszy stolicy na czas duszy. W cigu

caego roku przedstawia scena polska ogóem 30 sztuk no-

wych. Do koca lipca t. r. przedstawiono

:

Trajedje : Ahufar (3 stycznia, Ducisa ) — Templarjusze

(3 marca, Kaynoard t. Brodziski) — Ludgarda (1~> maja, -

L. Kropiskicgo) — Marja Stuart (30 czerwca, Szyllera).

Dramaty: Kralu* (7 stycznia i — Polary w Hiszpanji

(18 lutego, Kotzebue: Mensclienhass und licue, naladowa
ókowski) — Kaplica w lesie czyli Ukryty wiadek (24

marca, z fr. t. Starzewski) — Czech i Lech (10 maja, Steg-

maier, t. Januszkiewiez) — Waltron (2<) czerwca, Ebertsa).

Komedje : Paac Lucypera (28 stycznia ) — Pastwo
Staruszkiewiczowie (14 lutego) — Nowy Pumpernikicl (13

marca, Scribe i Poirson, nalad. ókowski) — Zwierciado

(20 marca, Kotzebue) — A trzy wesela (14 kwietnia, De-

stouches) — Maestwo z musu (17 kwietnia, Molier) —
Zgoda w ogrodzic (H> kwietnia) — Piotr i Pawe (24 kwiet-

nia) — Król migdaowy (ó maja, Thcaulon) — Przeciwnik

mioei (ó maja) — Id prost drog a nie zbdzisz (10

maja, Kotzebue, t. IHotnicki) — ona zonica (H) maja,

Kotzebue, t. Botnieki) — Studenci cz. król wczorajszy (2

czerwca, SchUtz, t. ókowski) — Pic sióstr a jedna (21

czerwca, Dmuszewski) — (Irono szaleców i suplikantów {7

lipca, Melesville, t. ókowski).
Komedjo-opery : Stara Komnacka cz. Papugi ( 25 lu-

tego, Les Perroauets przez IV Altois, nasi. ókowski
)

; wzno

wiono te grywan w latach poprzednich komedjo - oper
Stryjowie i Stryjenki Dmuszewskiego, do której now mu-

zyk dorobi Serwaczyski. 1

)

') Kocznik teatru polskiego we Lwowie od 1 stycznia 1822 do 1

stycznia 1823 z wyszczególnieniem nowych dzie dramatycznyeh granych

w* latach 1818, 181!) i 1820, str. 1!)— 2ti. Krótka, wzmiank o scenie pol-
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W poowic stycznia t. r. przedstawiono na scenie tu-

tejszej komedjo - oper, która li oryginalnoci pomysu za-

wdzicza, i pami o niej nie zagina w tradycjach Lwowa.
Jest to komedjo-opera naladowana z francuskiego przez ó-
kowskiego p. t. Widmcialo, któremu trudno dni )HiZris7;o,

Przytaczamy tre jej wedug wspóczesnego sprawozdawcy: 2
)

rDwócli autorów sprzecza si midzy sob. kady z nich

chce swoja sztuk przedstawi. Pustogów zamyla wystpi
z oper, Smtospiew z trajedj: odwouj si do zdania pu-

blicznoci. Loe daj trajedji, parter komedji. a galerja,

aby ezemprdzej jakkolwickbd sztuk dali lub eby
pienidze wrócili".

Z wiosn tego roku zawitaa do Lwowa synna a bar-

dziej jeszcze okrzyczana piewaczka Catalani. Ju na dni

kilka przed przybyciem artystki do Lwowa, ogoszenia w pol-

skim, niemieckim i francuskim jzyku wystosowane pojawiy

si na rogach ulic z uwiadomieniem, i karty wstpu na

koncert nabywa mona po cenie 11 z. wal. wied. Mimo
tak wysokich cen. rozchwycono w lot bilety; prócz publicz-

noci miejskiej przybyo wiele obywatelstwa z dalszych na-

wet okolic Lwowa. Koncerta odbvwav sic w sali reduto-

woj teatru: pierwszy odby sie dnia 17 lutego. W program

wieczoru weszy prócz (
1

avatiny Uugliolniogo; Mio brnc
y

wielka arja Vacc.ita dcl frenate, Zingarellego Ombra odorata

i warjaeje Rodego. — l)iv przyjto niemal z pietyzmem,

oklaskom nie byo koca. Znaleli si wprawdzie zoliwi,

którzy twierdzili, e gos artystki nie ma ju tej wieoci
co przed laty, e piew nie przemawia zgoa do uczucia, e
piewaczka ratuje si tylko szko i t. d., lecz gdzie Zoilów

nie ma.

Zapowiedziany na dzie *2H lutego drugi koncert nie

odby sie z powodu niedyspozycji pani Catalani, jak zanie
którzy twierdzili z powodu zbyt maego pokupu biletów

skiej we Lwowie znajdujemy w tym roku w „Wiener Allgemeine Theater"

Z eitunsr 1820. Nr. ">. (Oeena : Z b ó j e ó w, Zamku na Czorsztynie
i Ha ml eta.)

') Rozmaitoci r 1820 Nr. 8.
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i przyszed do skutku dopiero d. 7. marca. Poow dochodu

przeznaczya artystka na ubogich i mimo wysokich cen sala

bya tak zapeniona, jak za pierwszym razem. Mimo za-

powiedzi, e drugi koncert bodzie zarazem ostatnim, odby si

w dniu 14 marca trzeci koncert L>ivy po cenach znionych

(10 z. na sale. b' z. galeria} i nie brako ciekawych su-

chaczów. „Omne trinum perfectum", powiedziaa sobie pani

Catalani i zagarnwszy przeszo 10.000 z. wal. wied. udaa
si do Krzemieca. 1

)

Tego roku w jesieni, zjechaa do Lwowa, wspóza-

wodniczka jej Campi. Pani Campi, rodem Polka (urodzona

w Lublinie, z domu Mikaszewicz) zjednaa sobie ogóln

sympatj wykonaniem kilku piosnek polskich na swych kon-

certach, mimo to atoli co do powodzenia i dochodów, nie

moga rywalizowa z pani Catalani. Pani Campi wystpia
te w miejscoAvej oporze niemieckiej. 2

)

Z dzie przedstawionych w tym czasie na scenie pol-

skiej, wspomnie nam wypadnie na pierwszem miejscu o Lud-

!

) Przesad w owych owacjach karci surowo u naszem zdaniom

susznie anonim... i. w ..Licie Lwowianina do przyjaciela" (Pszczoa polska

1820. t.al str. 21)4-303.) — Rozmaitoci (Lwowskie Nr. 24. umieszczaj

wiersz na ..Koncert wokalny pani Catalani". który jako wzór rymowanej

niedorzecznoci przytaczano :

..r.mie«-lily sic wdziki wiata

..Na gos boskiej Catalani.

..Powszechno wieniec jej splata-

sz przeznaczonych laurów dla niej.

„Ale jej sylt" jest w kopocie,

..e wykradszy z niebios tony,

..Powici ziemskiej istocie,

„D/.wik tylko dla nich stworzony,

„Stao si. ty za bd miaa,
„piewaj zdziwionym przez Ciebie,

„Co pierwsza pozna nam daa,

„Jakio to piewy s w niebie'.

Dokadne oceny wystpów Catalani we Lwowie znajdujemy w „Wie-

ner AUgemcine Theater-Zeitung 1
- za r. 1820. Nra 21), 37, 40.

) „Pani Campi we Lwowie, wyjtek z listu pewnego Lwowianina"

przez... i. Pszczoa polska 1820. t. 3. str. 181—188.
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gardzie Kropiskiego (ló mja). Ludgarda podobnie jak

„Barbara Radziwiówna ** Feliskiego, trajedja klasycznego

kroju, wzbudzia wówczas powszechny entuzjazm, dzi lega
w gbszej jeszcze ni Barbara toni zapomnienia.

Gówne role dwu rywalek w trajedji Kropiskiego od"

twarzay Kamiska (Ludgarda) i Uutkowska (Ryxa), Prze-

mysawem by Benza. 1

)

Z dzie Szyllera ukazaa si w tym roku na scenie

lwowskiej Marja Stuart, 2
)

przedstawiona na dochód Sta-

rzewskiej ( 80 czerwca) w przekadzie proza.. < )bsada ról bya
nastpujca : Marja : Starzewska, Elbieta : Kamiska, Lei-

cester: Benza, Bourleigi : Sosnowski, Talbot : Nowakowski,

Mortimer : Starzewski. Krytyka wyrónia z caego tego

grona tylko wspania gr Nowakowskiego.

Z dzie przedstawionych dawniejszych zasuguje na

wymienienie wznowienie Makbeta ze Sosnowskim w roli tytuo-

wej, ( 1 (> czerwca) w której mody artysta da wiey dowód

swego potnie rozwijajcego si talentu.
3

) Zreszt prócz wy-

mienionych poprzednio nowoci grano : Uoldoniego Sug dwa
panów, onr jakich mao i Antykuariusza, Czokiego : Stra-

sznego Kieznajomego,\)\\xa\& Modo Henryka V., Weissenthur-

mowej : Oblenie Smoleska (z arjami Lipiskiego). —
F. Krattera : Nataljc i Menzykowa, wreszcie z dzie niewy-

czerpanego Kotzebuego komedje : Kozio i Intermezzo. Co
raz to wiksze pustki w teatrze w porze letniej zmusiy Ka-

miskiego do szukania zotodajnej Kalifornii gdzie po za

obrbem Lwiego grodu. Za cel podróy obra biedny dy-

rektor Kraków, pozbawiony od poowy maja wszelkich wi-

dowisk, jakie tani mierna trupa pod kierownictwem Leona

Kudkiewicza od roku przeszego przedstawiaa. Trzydzie-

stego pierwszego lipca poegna Kamiski Lwowian przed-

') Rozmaitoci 1820 Nr. 58. Szczegóów;} ooem> Ludgardy znaj-

dujemy w ,. Czasopimie Naukowem od Zakadu Ossoliskich" za rok 18:J1.

(Zen/yt 4. str. !J0— 100) w artykule p. t. „Kilka slow o Ludgardzie trajedji

wierszem napisanej przez Ludwika Kropiskiego".

) Rozmaito 1820 Nr 75.

3
) Rozmaitoci 1820 Nr. 71.
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stawieniem zoonym z komedji Kotzebuego Intermezzo, z uwer-

tury z opery : Dzwonek tudzie z obrazu z ywych osób p. U
Uroczysto Muz i wyruszy w drog, z przerzedzonem gro-

nem artystów. Opucili scen : Polixena Rutkowska (wysza

za m) i A. Radowski.

Podró 'do grodu Krakusa zwolna wlokcemi si bry-

kami furmaskiemi trwaa prawie dwa tygodnie, gdy do-

piero d. 13 sierpnia t. r. odbyo si pierwsze przedstawienie to-

warzystwa lwowskiego w Krakowie.

Repertuar Kamiskiego w Krakowie by nastpujcy :

18 sierpnia: ona jakich mao Goldoniego.

17 „ Hajdamacy na Ukrainie t. z Kornera.

20 r Jan z Parya opera. Sowa fcJt. Just. muz.

Roieuldiego.

24 „ Zamek na Czorsztynie Kurpiskiego.

27 ., Próha ogniowa Kotzebuego.

27 „ Jan (rrudczyski i Stara Komnacka.

2^ „ Córka natury, Lafbntaina.

^ 1 „ Dwa sowa czyli Noc w lesie, Dalayraca.

Id prosta^ droga^, Kotzebue.

Zwierciado.

3 wrze&nia: Syrena z Dniestru.

6 „ Cyd, Corneille.

S n Dwóch wielkich Piotrów.

10 „ Polary w Hiszpanji.

11 „ Modo Henryka V.

„ aska imperatora.

14 „ Noc okropna w zamku Palucci.

17 „ Jan z Parya.

21 „ Wykradzenie.

23 „ Figlack i.

24 „ Wiliczanki.

28

l padzier.

3 „ Intryga przed luhem.

Lektyka na sprzeda.

6 „ Ludgarda.
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8 padzier. Syrena z Dniestru.

10 . Gawe w pwkle.

Grymasy modej zony.

Nowy Pumpernikiel.

12 r
Zamd- nu Czorsztynie.

Szumhehw Szurma tuki,

r
^YiIiczuuki.

r / powodu uroczystoci zaoenia mogiy Ko-

i u> /.ki :

uska im^ruforu.

Pierwsza mio Kociuszki, scena liryczna.

Obrazy z vcia Kociuszki.

J8 padzier. Ja» z Paryu.

20 r Na d. Tow. dobroczynnoci.

%"r.
Aludyn.

•><>
r Jw Gnuhzyski.

Stara Kom nurku.

2^ „ ^r
oitv Krakowiaki.

25 „ jVo?rf Krukowiuki.

(ost. przedstawienie)

Da wic, jak widzimy, Kamiski w przecigu pobytu

w Krakowie 30* przedstawie, zoonych przewanie z oper,

które jako nowo dla Krakowian, stanowiy potna dla

kasv teatru sio attrakcyjna. Z grona artystycznego najwi-

cej 'pochwa i uznania dostao sic Kamiskiej, tak jako ar-

tystce dramatycznej jakot, piewaczce. Z mczyzn wy-

szczególniaa krakowska publiczno gównie Kannskiogo,

Bonz, Nowakowskiego i Sosnowskiego. Z sztuk przedsta-

wionych w Krakowie najwikszem powodzeniem cieszyy si

mHezunki i Jun z Puryzu, natomiast Cyd nie znalaz aski

w Krakowie a z drama Mclesville'a : Noc okropna w zamku

PalHCci obesza si krytyka tamtejsza w sposób bardzo su-

rowy. Najwietniejsze niwo przypado wszake Kanuskiemu

dopiero w poowie padziernika. Na dzie 10. t. m. wyzna-

czy Sonat „Wolnego, niepodlegego i cile neutralnego"

miasta Krakowa pocztek uroczystoci sypania mogiy Ko-
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eiuszki. Ju na dni kilka przed wyznaczonym terminem

przybraa stara stolica królów pozór witeczny. Tumy przy-

byszów z pod wszystkich trzech zaborów oywiy ciche jej

mury. Teatr by w eigem obleniu. — W sani dzie uro-

czystoci d. Ib* pad. wystpi Kamiski z utlw imperatora

Rzecz osnuta na tle stosunków rosyjskich wywara nader

silne wraenie, có mówi dopiero o Picncszt-j mioci Ko-

ciuszki*) i o obrazach z ywych osób, osnutych na tle y-
cia bohatera: zapa publicznoci, pozostajcej pod tak pod-

niosym nastrojem chwili, nie zna miary ni granic. Zauwa-

y przytom musimy, i r. 1S2<>. by chwil, w której ubó-

stwiano niemal Alexandra 1. Imperatora Wszech Rosyj, jako

wskrzesiciela Polski. Wyrazem tych uczu s sowa, któro

autor Pimrszrj mioci Kociuszki wkada temu bohaterowi

w usta :

..Nie na tUwzo cm Polsko nienie** przemo-y.

„Przyjdzie Anio o.l j.ólno.y,

..T/na szlachetne zapay,

..Przywróci twój l.yt. imi i zwr.<-i do chw ; ( |y.'

Niedugo po tych uroczystociach poegna Kamisk
Krakowian Krakoiciakami (czci, drupi}. — atwo poj

;
i

jakie wraenie wywar ten utwór w Krakowie. Po drugiem

przedstawieniu Krrdoiritdótr, któro byo zarazem ostatniem,

(anem w tein miecie, Kamiski dzikowa w osob-

nej przemowie publicznoci Krakowskiej za doznane wzgldy.
Przemow koczyy sowa : ^Zazdrocimy nastpcom na-

szym szczcia suenia Tobie dobra, nieoceniona publicz-

noci, a jeeliby im kiedy na los swój narzeka przyszo,

wasnej to tylko winie przypisa bd mogli 2)".

_ .
*

') Pszczóka Krakowska r. ]vjo t. 4. str. 18—48. zumics/cz,-* w ca-

oci Pierwsza m i Kociuszki, scen liryczn. Anton-m t; jo-

czji l.yt Konstanty Majoranowski. podny nadzwyczaj autor dramatyczny.

v
) Poin t Kaumiskiciro w Krakowie w r. 1820. opisuje ha rdzo do-

kadnie „Pszczóka krakowska". Dziennik ] literalny historyczny i literatury,

wydawana przez K. Majeranowskicso. Pok 1820. t. 3. str. 105— 1<»7, 180 do

PM, 210-210. 237—240, 2<>l-2»i4. 280; t, 4: str. 18-42.

.
' .

7*
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piewki koczce Krakowiaków (Trzy mogiy i t. d.)

piewane po dzi dzie w czasie przedstawie tej opery na

naszej scenie, powstay prawdopodobnie pod wpywem uro

czystoci krakowskich. Pobyt w Krakowie, jakkolwiek-

w ostatecznym rezultacie nie przyniós Kamiskiemu znacz-

nych dochodów, to zawsze opaci si o tyle, i dochód po-

kry koszta przewozu i utrzymania towarzystwa, co znaczyo
wiele dla niezasobnej kieszeni Kamiskicgo. — Dziesitego

listopada t. r. otworzono napowrót scen polsk we Lwowie.

Przedstawiono komedj Goldoniego Anykwarjuss czyli Pie-

ko domowe. Przed przedstawieniem, przemówi Kamiski do

publicznoci w te sowa: „Poi si trwa rozkosz twojej

przytomnoci los nie dozwoli nam srogi, opuci ogniska by-

limy zmuszeni, ('zarowne Wawelu okolice, wylane serca

mieszkaców Krakowa, rozpromieniay poniekd smtn ts-

knot ku siedzibie naszej : jednake caa potga uprzejmiej

gocinnoci, tej to lubej odwiecznej polskich strzech miesz-

kanki, niezdoaa wstrzyma tego pocigu, który potajemnem

pasmem wie serca wdziczne do serc wspaniaych .:

Wracamy, jak wracaj pszczoy do rodzinnego ula, któ
nam matk bdzie? Oto nieoceniona dobro twoja. Ona
jest dla nas kotwic w rozhukanej tali, na niej wspieramy

nasze nadzieje. Niech si jak chc, wichrz przeciwnoci,

niech nami jak liciem jesiennym miota los dziwaczny

.

Moe nas ujrzy nieszczliwymi, ale niewdzicznych ku tobie

ujrze nie zdoa.' )

u

Powraca Kamiski z Krakowa wzmocniwszy szczupe

swe towarzystwo zaangaowaniem z towarzystwa krakow-

skiego Leona Kudkiewiea i piewaka Romanowskiego (ba-

rytonisty ). Rudkiewicz wystpi po raz pierwszy we Lwowie

w Ludgardzie jako Nacz (3 grudnia) a nastpnie w Kra-

kowiakach (Cz. II.) w roli Micchodmucha (17 grudnia).

W obu tak rónych rolach okaza prawdziwy talent i zosta

przychylnie przyjty przez publiczno. Krytyka upatrywaa

w nim nastpc Benzy. Równie pomylnie wypad debiut

) Kocznik teatru polskiego od 1 stycznia 1822-1828 str. 2132.-
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"Romanowskiego w roli Bryndusa w Krakowiakach (1? grud-

nia *). Pod koniec roku ukazaa sie na lwowskiej scenie

trajedja wierszem (Miski (18 grudnia), która swego czasu

podobnie jak Barbara i Ludgarda wielkim na scenach pol-

skich cieszya si rozgosem. Bya to jedna z pierwszych

prac na tern polu Franciszka Wyka. Autor znalaz w No-

wakowskim (Gliski) i Benzie (Trepka) dzielnych wykona-

wców swego dziea. Reszta grajcych dostrajaa sic do ca-

oci 3
). Nadto w komedji przedstawiono z nowoci : Ksiaje

trzpiot czyli Blvdy i nauka (11 grudnia), Bigos hultajski

(11 grudnia, Drozdowskiego) i Shih modny (2f grudnia,

Moliera).

Przedstawieniem (Miskiego zakoczono r. I S 20 (o0

grudnia).

Myl wspierania sceny polskiej z funduszów krajowych,

poruszona przez A. T. ( 'hdowskiego w rPamitniku lwow-

skim" jeszcze przed trzema laty, uzyskaa poparcie ze strony

arystokracji galicyjskiej dopiero w r. 18*21. W lutym i w
marcu t. r. weszy do Wydziau Stanów galicyjskich trzy

petycje, opatrzone podpisami Dzieduszyekich, Krasickiego,

Cetnera, Skarbka, Jabonowskich i innych, domagajce sic;

poparcia dla upadajcej sceny narodowej 3
). Treci wspóln

owych petyeyj byo danie, by Stany postaray si o uwol-

nienie sceny polskiej od obowizku opacania si przedsi-

biorcy teatru, tak iby scena polska w zamian za opat
jednej trzeciej czci czynszu, który dzierawca teatru paci
gminie jako wacicielce gmachu, woln bya od wszelkich

innych ciarów., — dano nastpnie, by przedstawienia

polskie mogy si odbywa co trzeci dzie a w kocu, by

Stany wypacay corocznie scenie polskiej kwot 4.500 zr.

tytuem subwencji. Na razie miaaby ta suma by wypacany
z funduszu domestykalnego, nastpnie za bdzie zadaniem

») Teatr we Lwowie „Pszczoa polska" t. M. str. 274— 27<i.

) Rozmaitoci 1820 Xr, 149. Szczegóowo rozbiera giv Nowakow-

skiego i Bonzy w Gliskim anonim K.... z. w Rozmaitociach r. 1S21 Nr. 13S.

3
) Petycje z fiaty 21. lutego,, 4. marca i ló. marca i 821. r. <l«> !.

lcl
/j9

14
7ei- (Archiwum Wydziau Krajowego).
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Stanów postara si n tronu o przywilej na wydawnictwo

„kalendarzy, gazet i pism innych* i dochodów z togo wyda-

wnictwa uy na wsparcie sceny. — W zaatwieniu tych

petycyj odniós si Wydzia Stanowy d. :J0. marca t. r. z.

prob do Tronu. Treci, tej próby byo zadanie o po-

zwolenie subwencjonowania sceny narodowej z dochodów wy-

dawa si majcych przez Wydzia Stanów gazet i kalen-

darzy, a wzgldnie z funduszów domestykalnyeh. Proba
Stanów nie doczekaa sie przychylnej odpowiedzi ze strony

wadz centralnych. Postanowienie cesarskie z dnia 5]0 lipca

t. r. orzekao odmownie co do uwolnienia sceny polskiej od

dotychczasowych ciarów i zawierzanego przez Stany gali-

cyjskie wydawnictwa, spraw za subwencjonowania sceny

z funduszów krajowych przekazywao obradom przyszego

sejmu. W rzeczy samej zgromadziy si Stany galicyjskie

na Sejm w dniu 15 padziernika t. r. Xa posiedzeniu Sej-

mowem wszake, odbytem w d. 17 padziernika t. r. zapa-

da decyzja nastpnej treci : ~<*dy dla trwajcych na kraj

naoonych podatków, Stany zgromadzone wsparcia teatrowi

narodowemu udzieli nie mog: przeto upraszaj Najja-

niejszego Pana, aby majc wzgld na wpyw, jakim teatr

narodowy do obyczajów i wyksztacenia jzyka przykada

si, raczy Teatr polski wzi pod swa. najwysz opiek

i przypuci do równych korzyci, jakich scena niemiecka

uywa". W czerwcu roku nastpnego ( 1*22) dosza do Stanów

odpowied z Wiednia na powysza, uchwa. ( 'zytamy w tej

odpowiedzi: ..Na wniosek, aeby teatr polski do równych,

jak niemiecki przypuszczonym by korzyci, rozkaza Naj-

janiejszy Pan Sejmujcym Stanom owiadczy, i wysta-

wienie sztuk scenicznych na Lwowskim teatrze w jzyku
polskim, jeeli si tylko zdolny do tego dziea przewodnik

znajdzie, adnej przeszkody nie dozna i e Najjaniejszy

Pan teatrowi polskiemu, z zachowaniem jednak trwajcych

przepisów policyjnych i cenzury, równie jak teatrowi niemiec-

kiemu opieki swej nie odmawia*).

*) L. 01:3. z tl. 28. sierpnia 1821 r. — przypomnienie prezydjum

rzdu gubernia Inopo 1. 0000 z d. o0 sierpnia 1821 r. (Archiwum wydz.
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Tak wice upado pierwsze usiowanie poparcia sceny

polskiej z funduszów kraju.

Teatrowi tymczasem wiodo si eoraz to gorzej. Wcigu
roku 1821 przedstawiono z nowych sztuk :

')

Trajedje: Claviyo (2 kwietnia, Getego, t. H. Fredro)

— Artaxerxes (21 maja. I)clvien) — Oblubienica z Messyny

(28 maja, Szyllcr, t. S. Starzewski) — Dziwka Orleaska

29 czerwca, Szyller, t. A. Brodziski) — Fksko (5 listo-

pada, Szyller, t. tarzewski).

Dramaty : Goworek ( 1 5 stycznia, Huniuiekiego)— Ksi-
ta Chowascy (!) maja, Raupacha, t. Jaszowski) — Po-

lacy w Szwecji ( 2;} maja)— Genowefa ksiniczka Brabancji

Cz. 1 . (4 sierpnia) — Genowefa Cs. If. (<» sierp.) — Upiór

(25 padziernika).

Komedje : Szlachcie staropolski (20 stycznia, Kotzebue

nalad. ókowski) — Powiernicy (2U stycznia, Midlner,

nalad. Jaszowski) - Komendant w kopotach (1(> lutego) —
Oniemia z mioci (U lutego, Kotzebue) — Pan Wilhelm

(20 lutego) — Pulpit (13 kwietnia, Kotzebue. Jaszowski) —
Wstrt z mioci ('25 kwietnia) — Djabe ukryty (28 maja)

— Narzeczony ze. Smorgonia (4 czerwca, Frederici, nalad.

Jaszowski) — Narzeczeni (25 czerwca) — Dama w welonie

(4 padziernika, Frederici) — Figiel za figiel (16 padzier-

nika, Bruhl) — Przytomno umysu (2o* listopada) —
Mieszczki modne (10 grudnia, d'Ancourt)— Pani Ghaptuszy-

ska (21 grudnia, Kotzebue, t. Jaszowski).

Krotochwile: Doktor Pampuszek (25 kwietnia) — Bur-

mistrz oberysta (7 maja, Merle4
) — Sowizdrza (2S maja,

Kotzebue).

Komedjo-opery : Somiany czowiek c. Teatr w Soha-

czewky nasi. z fr. przez Dmuszewskiego (24 czerwca ), — Wilja

Nowego Boku (31 grudnia).

Krajowego.) — Czynnoci Sejmu, który w królestwach CJnlicji i odomcrji

na d. 15 padziernika w r. 1821. zgromadzi sio i trwa do d. 20 t. m. i

roku (Lwów J. J. Piller 1822). t=tr. 34. 40.

') Rocznik teatru }.ol*kiego we Lwowie od 1 ftyeznia 1822 do 1

stycznia 1823, Z wyszczególnieniom nowych dzie dramat, granych w la-

tach 1818-1821... rtr. 26-31.
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Melodramy: Machabcusze (10 marca, Curelicr i Le-

opold, t. Kudlicz) — Mojesz (Klingcman, 7 grudnia, muz.

Seyfrida, t. Jaszowski).

W r. 1 821 jak widzimy, ukazao si na scenie lwo-

wskiej jedno tylko dzieo oryginalne, trajedja Humnickiego

Gouorek, utwór pseudo - klasyczny dzi juz zapomniany.

Kamiski zachcony poparciem sceny przez arystokracj,

ufny w pomylny skutek wniesionych przez ni do Tronu

petycyj o wsparcie sceny, wysili szczupe swe fundusze na

okaza wystaw gonej wówczas melodramy Machabcusze

(I!) marca). Mimo, e sztuka nie miaa wyszej wartoci

teatr na szeciu przedstawieniach Maehahcnszów by prze-

peniony. Kamiskiego wywoywano wród burzy oklasków.

Popisowa, w Macha/ruszaeh role Salmony znakomicie ode-

graa Benzowa. Rola ta bya zenitem, do którego wzbi
si talent artystki w czasie caego jej scenicznego zawodu.

Judeasa gra Bonza, Mizacla Starzewski, Antyocha Sosno-

wski. — Pochody, grupy, bitwy, i kocowa apoteoza Ma-

ehabcuszów stanowiy gówn si atrakcyjn dla publiczno-

ci lwowskiej. Nie dziw wic, e wobec tak niskiego po-

ziomu estetycznego wyksztacenia w miszem miecie arcy-

dziea Szyllera i Getego: Clarigo, Oblubienica z Messyny*)

przedstawione w owym czasie po raz pierwszy na tutejszej

scenie, nic zdoay zwróci na siebie baczniejszej uwagi pu-

blicznoci i... krytyki. — Stan materjalny teatru pogorszy

si jeszcze brdziej z nadchodzc wiosn. Pierwsze przed-

stawienie trajedji Dehiena (21 maja) Arta,icrxes nie po-

kryo nawet kosztów przedstawienia. 2
)
Korzystajc z liczniej-

szej frekwencji publicznoci w czasie kontraktów, przed

stawia Kamiski z wielkim przepychem Dziewk Orleask

(20 czerwca) w przekadzie Andrzeja Brodziskiego (brata

Kazimierza) w której Kamiska przedstawiaa Joann. 3
)

r
) OMubienici; z Mes syn y grano w przekadzie Starzewskiego

proz, fhóry zastpi' tumacz powiernikami.
r
) Rozmaitoci 1821 Nro (>4.

3
) Rozmaitoci 1822 Nr. 84. Rozmaitoci z r. 1840 drukuj w Nu-

merach : 2ó. 20, 34. wyjtki z Dziewicy Orleaskiej w przekadzie

Jjum Podoleekiego.
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Machabeuszc atoli Krakowiacy i Gliski wikszem ni
dzieo Szy llera, cieszyli si powodzeniem. Na lat<j nie po-

zostao nic lepszego do zrobienia, jak zamknicie teatru.

Przerwa w przedstawieniach trwaa przeszo miesic (sier-

pie, wrzesie). — Czasu ferji uy Sosnowski na wystpy

gocinne na scenie warszawskiej. Pierwsz jego robi w sto-

licy by Otello (31 lipca) poczem nastpiy: De la <>oix

w Janie (hudczyskim (9 sierp.) Lionel w Dziewicy Orle-

askiej (12 sierpnia) i Henryk w Modoci Henryka V (31

sierpnia). — Ora lwowskiego gocia wywoaa najrozmaitsze,

a sprzeczne zdania w prasie warszawskiej: szkodzia mu
gównie wymowa tracca prowincjonalizmem tudzie okoli-

czno, i role obrane przez Sosnowskiego na wystpy, gry

wa poprzednio ulubieniec publicznoci warszawskiej, We-

rowski. W ogóle wystpy Sosnowskiego w Warszawie zro-

biy o wiele mniejsze wraenie, ni Benzy w roku poprze-

dnim.') W padzierniku otworzono scen polsk napowrót,

a grono artystów pomnoyo przyjcie piewaczki, Katarzyny

Geblównej, po odbytym pomylnie debiucie w asce impe-

ratora (Marja) dnia U), padziernika t. r. Zaangaowano

równie do dramatu i komedji Teofile, Mareck do ról na-

iwnych (póniejsza Rudkiewiczowa) ; Marecka debiutowaa

z powodzeniem w komedyjce Dmuszewskiego Pi sióstr

a jedna, w roli Konstancji (10. grudnia/ Opuci natomiast

po rocznym pobycie scen lwowsk barytonista Romanowski.

Z dzie przedstawionycli po koniec roku na szczególn

wzmiank zasuguje pierwsze przedstawienie Fieska (5. listo-

pada) na dochód Starzewskiego i w przekadzie beneficjanta.

— „Rozmaitoci" przemilczaj zupenie o Fiesht, natomiast

anonim „Staropolski", rozpisuje si do szeroko w jednym

z nastpnych numerów, 2
) o nieprzyzwoiem zachowaniu si

') tiazeta Korespondent Warszawski r. 18*21 : Nra. 122. 123, 12<>. 128,

IW. 135, 13f>. 137, 141.

') Rozinaitooi 1S21 Nr. 147: Rozmowa w parterze. - Obsad*; Fi oska

wymieniaj Rozmaitoci dopiero w r. 1825 (Nr. 46). Fieska irra Smoehow-

ski, Weryno Radkiewicz, Muleja Nowakowski, (iianettina Hen/a, Julj Ka-

miska, Leonor Star/ewska.
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na parterze czonków tak zwanej zotej modziey. Wzmiank
o roku 1 S 2 1 wypadnie nam w kocu uzupeni notatk

o przedstawieniu amatorskiem, danem na deskach tutejszej

sceny, prz<:z mietank lwowskiego towarzystwa. Oczywicie

nie obeszo si bez sztuczki w jzyku francuskim. Dochód

z przedstawienia, które si odbyo d. 1S marca t. r. zosta

przeznaczony na rzecz miejscowego Szpitala Sióstr miosier-

dzia.
1

)
— Byo to prawdopobnie pierwsze tego rodzaju

przedstawienie we Lwowie.

.leszcze gorzej, mimo wszelkich wysile, poszo Kami-
skiemu w roku 1822. — Mimo kosztownej, przewyszajcej

jego rodki wystawy oper: Dzwonek i Alina królowa Gol-

kondy, mimo starannego doboru repertuaru — grano wci
przed pustemi awkami. Apatja publicznoci zabijaa teatr.

W ogóle przedstawie w r. 1S22, dano 77. Sztuk nowych

przedstawiono 30. 2
) Po dzie 2. sierpnia t. r. przedstawiono

nastpne nowoci

:

Dramaty: Bianka de la Porta (28 stycznia, Collina,

t. Starzewski) — Kwakrowie czyli Moc wiary (II. grudnia,

Kotzebue, t, Botnieki}. Sen w kaplicy w Gleuthorn (o\

marca, Melesville, t. Kudlicz ). -- Sierota z Genewy (1 . maja,

Castelli, t. Botnieki). — Ofiarowanie sie na mier (13.

maja, Kotzebue). Jarosaw ks. Kijowski (20. maja

Sumorokow). — Oblenie Lwowa (5 lipca). — Uczciwy

winowajca (20. lipca, Falbaire).

Trajedje : Król Lir Szekspira ( 2iJ. lipca).

Komedje : Kto kocha ten sie kóci (4. lutego, Molier^

nal. Fr. Dmochowski i Lisiecki). — Nowy Kopciuszek (2*3.

lutego, Rougemont i Perien, t. Kudlicz). — Panna puko-

wnikiem huzarów (0. marca). — Chwila pochoki (11. marca,

Oastelli, t. Jaszowski). — Gobie (18. marca). — Lis

•) EozmaitOHci 1821 Nr. 35.

) Rocznik teatru polskiego we Lwowie od J. stycznia 1822 do

1. stycznia 1823. Z wyszczególnieniem nowych dzie dramatycznych, gra-

nych w latach 1818—21, powicony opiekunom sceny polskiej przez Fr.

Xaw. Potnickiego, wc Lwowie, str. 101—104.
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ic obrotach <'*. kwietnia). — Ma i ona ( :M>. kwietnia). —
a$W maja). — Mundur- Welinyfona 24. maja). —
Kawaler do wygrania przez lotny; (19. czerwca). — Win-

centy i nieboszczyk Walenty (1. lipca). — Syn Marnotrawny

lipca, • Yoltaire). — hjarz lipca, Goldoni?).

Krotochwile : Taden'** Sadeko (28. stycznia |. — Scdz ia

Kulikoaski (20. maja. Tludlie).

Komedjo-opory : Sekretarz i Kucharz (10. kwietnia).

Bilet kwaterniczy i V\. majal.

Opery: Dzwonek czyli Djabehk pazikiem (7. stycznia,

tekst Theaulona, muz. Herolda). — Handel na zony (22. lu-

tego, tekst I)'Artois i Achille, muz. Herolda). — Atina

królowa (rofkondy (ló. kwietnia, Vial i Pavier, m. Berona).

Kok IS22 jak widzimy, ubogim by w utwory <>ry-

ginalne. Prócz banalnej farsy Thuliego Sdzia Kulikowski

nie mamy adnego dziea rodzimego pióra. Bya niem moe
przedstawiona w d. 20. kwietnia t. r. komcdja Maj i ona,

gdy tene sam tytu nosi jedna z pierwszych prac Fredry,

przedstawiona w roku nastpnym (d. 22. czerwca IS2;1) na

scenie Warszawskiej. Z pewnoci atoli twierdzi tego nie

moemy, zwaszcza, e zasuony Nestor naszych komedio-

pisarzy z rozmysu, 1

) przedstawia pierwsze swe dziea nie

we Lwowie lecz w Warszawie. Zreszt wspóczesne spisy

przedstawie i notatki teatralne wyjtkowo tylko podaj
nazwiska autorów dzie przedstawianych we Lwowie. Z tych

wic powodów trudno w tej mierze orzec co stanowczego.

Krytyka „Rozmaitoci u pomija przedstawienie Ma i ony
w roku 1822 milczeniem. Wysila si, jak ju wspomnie-

limy, Kamiski na wspania wystaw dzie w tym czasie

*) Stan. lir. Tarnowski w przedmowie do czwartego wydania koinedji*

Fredry, które wyszo w Warszawie w r. 1871, a zaom jeszcze za yeia.

autora, pisze o pierwszych pracach Fredry te sowa: „We Lwowie dopiero

w r. 1824 czy w r. dostay nit; ono pierwszy raz na scen. Dlaczego

autor nic da pierwszestwa miastu swojej prowincji, miao moe przyczyno

wytumaczona w przedmowie do wiedeskiej edycji jo^o sztuk ardzie mówi :

Najwiokszem dobrem dla sawy autora jest --- ju nieye. najwikszem za
zem bve znanym osobicie, zwaszcza w miejscu jrdzio jeiro sztuki przed-

stawiano bywaj".
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przez siebie przedstawianych. Sama wystawa opery Bertona

Dzwonek kosztowaa okoo 2000 z. ni k. sum, kolosaln

na owe czasy, zwaszcza dla ubogiej sceny lwowskiej.

Niestety ani wspaniae dekoracje i kostjumy, za któro

wywoywano dyrektora na pierwszem przedstawieniu, ani

wyborne wykonanie opery pod reyserj Nowakowskiego, 1

)

nie zwróciy nawet Kamiskiemu poniesionych wydatków.

Na drugiem przedstawieniu Dzwonka, byy ju niemal

pustki, podczas gdy Syrena z Dniestru cigle si sta-

em cieszya powodzeniem. Uderza niejednokrotnie, acz

na próno na t bezmylno publicznoci sprawozdawca

Rozmaitoci, wykazujc zarazem, e scena w takich stosun-

kach bez zasiku publicznego obej si nie moe. 1

)
Wszyst-

ko na próno, teatr cigle wieci pustkami, a biedny dyre-

ktor w obawie naraenia sobie i tej garstki publicznoci,

która uczszczaa jeszcze do teatru, zastrzega si w osobnej

odezwie 3

) przeciw podobnemu lekcewaeniu publicznoci

przez recenzentów. Z wiosn stan rzeczy pogorszy si jeszcze

bardziej. Zapowiedziane na dzie 13. marca przedstawienie

Beniowskiego musiano odwoa, poniewa w kasie byo wszyst-

kiego 25 zr. m. k., a koszta wystawy wynosiy okoo 200 zr.

Nie poprawiy smutnego stany kasy opery: Handel na ony
(22. lutego) i Alina królowa Golkondy (15. kwietnia). Z ko-
cem maja ustaj nawet pobiene wzmianki o teatrze umiesz-

czane w „Rozmaitociach". — Król Lir, przedstawiony po

raz pierwszy na scenie lwowskiej na dochód Krupickiego

(29- lipca) pominity zosta milczeniem, jak równie prze-

milczano o jedynym w tym roku wystpie gocinnym prze-

jezdnego artysty, Wiszniewskiego w roli Pedrilla (Don Ju-

an, dnia 31. lipca). Drugiego sierpnia t. r. zamknito teatr

przedstawieniem opery Dzwonek i towarzystwo lwowskie

rozwizao si.

') Obsada partji w D z w o n k u l.ya nastpujca : Kamiska (Luey-

perek). Ge»»lówna (Palmira). Nowakowski (Sutan), Bonza (AzoJin), Sta-

rzewski (Bcilur), Kostrzewska (Naira). Wyczerpujce recenzje /. Dzwonka
znajdujemy w ..Rozmaitociach" za r. 1822 Nr. 7. i 8.

2
) Anonim (K z), patrz: Rozmaitoci z r. J822 Nra: 3. 4. 14. 15.

») Rozmaitoci 1822 Nr. 28.
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e nie rozwizao si na zawsze, e scena polska nie

przestaa istnie we Lwowie, jest to wyczn zasug Ka-

lniskiego. Niezrazony niepowodzeniem, wysya wikszcz
artystów wraz z sw bibliotek, dekoracjami i garderob na

wystpy do Kamieca podolskiego, podczas gdy reszta grona

artystycznego, nic naleca do tej wyprawy, rozjechaa si,

szukajc na razie przytuku u swych rodzin. Sam Kamiski
pozosta w tym czasie we Lwowie, szukajc punktu wyjcia

z tej rozpaczliwej pozycji. Szuka wic naprzód ratunku u

Stanów, wnoszc petycj o wsparcie sceny narodowej, rktór

przez lat trzynacie wszystkiemi siami stara si utrzymywa u
.

„Zwalczony 4
* — pisze o sobie w owej petycji — rwidzc

dalszego powicenia si niemoliwo, towarzystwo pod swoj
dyrekcj zostajce rozpuci zmuszonym zosta*4

.

1

)

Na próno jednak tym razem koata Kamiski do ofiar-

noci Stanów krajowych; proba bowiem jego nie odniosa

podanego skutku i gdyby nie pomoc ówczesnego guber-

natora Galicji, barona Haiiera, za którego poparciem zdecy-

dowaa si arystokracja miejscowa na rozebranie abona-

mentu — scena polska we Lwowie byaby bez ratunku

zgina. 3
) Niemiec z urodzenia, naczelnik rzdu, majcego

wedle ówczesnego systemu za cel germanizacj kraju... ra-

tujcy swym wpywem zagroony byt sceny narodowej...

có to z*? pyszna illustracja ówczesnych stosunków Galicji!

Smutne to dzieje, ale niestety prawdziwe !...

W poowie listopada powrócili wyprawieni przez Ka-

miskiego do Kamieca artyci, zebraa si reszta rozpro-

») Petycja z .laty i. padziernika r. 1822 1. 52H/85 (Archiw. Wy<iz.

kraj.) — Scjin w roku nastpnym (1823) zwoany nie zdoby si na swien

krok pozytywny dla niesienia ratunku upadajcej scenie polskiej. Opierajc

sic na owiadczeniu od Tronu, daneni w zeszym roku, i monarcha teatr

narodowy pod szczególniejsz bierze opiek polecano „t okoliczno asce

Najjaniejszego Pana". — Czynnoci sejmu który... na d. 15 padziernika

roku 1823 '/gromadzi si i trwa do dnia 20 miesica i roku tego (Leui-

berg, Piller 1824) str. 24, 30.

2
) Rocznik teatru polskiego od 1. stycznia 1822 do 1. stycznia 1823*

str. 40-41.
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szono^-o na razie «rrona i dnia J* grudnia t. r. otworzono po

czteromiesicznej przerw!.- scen p»Uka nnpowrót.

Udcurano komedyjk Zic<rlcra p. t. Xiema wior. ko-

medjo-oper Sekretarz i kwharz, tudzie oper Hanth-1 na

hut u. — Przedstawienie zakoczy obraz z vwveh <>s< »1* . Po

konin roku dano jeszcze sze przedstawie, w liczbie,

których przedstawion>> z nowoci konn-dje Woissenthurnio-

woj Otatni rodek. ('.'0 grudnia l. Trupa Kamiskiego liczya

•z kocem r. IS'2'2. opiem 17 osób, (7 artystek i 10 ar-

tystów ).

Artvstki : Józefa P>enzowa, Katarzyna (iohlówna, Apo-

lonja Kamiska, Tekla Kostrzowska, Teofila Marecka, Anna
Salowa. Aniela Starzewska.

Arty.ei: Antoni lVnza. Franciszek Pdotnicki, Mateusz

Krnpieki i Maksymiljan Kropie ki ( obaj do ról podrzdnych ).

Jan Nowakowski, Ignacy Nowakowski. Leon Kudkiewiez,

Mieczysaw Smochowski, Szczsne Starzewski.

Nowem nal)vtkiem w tym roku he Ignacy Nowaków-

ski. mierny aktor i piewak (d. |S lutego debiutowa jako

Bryndus w Krttkonittkaclt). Suflerem by Ignacy Mysowski.

Po ustpieniu Serwaczyskiep* ( lS'io) dyrygowa orkiestra

naprzód pierwszy skrzypek Braun, nastpnie Krnest dyrek-

tor orkiestry przy scenie niemieckiej. Wiadomoci nasze

o kolejach sceny polskiej w latach IS2o i I

S
*2 4 sa nader

szczupe i niedokadne. Przyczyna tee;o brak zupeny pism

literackich we Lwowie i przerwa dugoletnia w -wydawni-

ctwie roczników teatralnych. Milcz take o teatrze w roku

1S'>:>. iozmaitoci, a < azeta lwowska ws|>oinina o nim za-

ledwo dwukrotnie i to / okazji oficjalnych przyj. Miano-

wicie w lipcu lN'2o, przyby do Lwowa na przecig prawic

jednomiesiczny, areyksi Franciszek Karol, ojciec panu-

jcego dzi monarchy, a modsze svn (
1esarza Franciszka I.

l>nia ló. t. ni. odwidzi areyksi teatr polski. Przedsta-

wiono Zabobon, czyli cze drujra Krakowiakótr. Publiczno

zgromadzia sic nader licznie, oklaskujc z entuzjazmem

.piewki okolicznociowe sztuki. Wystawienie opery poprzedzi

-obraz z ywych osób. przedstawiajcy otarz pod cyfr N.
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Cesarza Imei, dalej grupo jeniuszów i Mdro ze Sprawie-

dliwoci w postaciach alegorycznych ukazujce si. 1

)

By to czas, w którym lubowano sie w alegorjach...

Z wiksza jeszcze ostentacja, wystpi Kamiski w cza-

sie bytnoci panujcego cesarza Franciszka l. we wrzeniu

t. r. Cesarz przejeda przez Lwim* z nieodstpnym swym
doradc, wszechwadnym ksiciem Metternichem. dc na

Bukowin, celem widzenia sie ze starvm swvm si>rzvmie-

rzecem, carem Aleksandrem 1. *\V przejedzie zabawi ce-

sarz przez dni kilka we Lwowie : na dzie -7. wrzenia

zapowiedziano bytno monarsz w teatrze. Nieoinieszka

skorzysta z tej sposobnoci Kamiski i wszelkich dooy
stara, by w program wieczoru wesza te sztuka polska.

rWidowisko rozpoczo sie przedstawieniem alegorycznego

obrazu, ozdobionego mic blaskiem cytr X. Tana i od-

piewaniem hymnu ludu: Boe zachowaj ( 'esarza Franciszka.

Potem nastpi akt pierwszy z opery Kossiniego hll.hicta,

a w jzyku polskim wyprawion bya scena sielska, zawie-

rajca kilka pieni do uszczliwiajcgo nas przybycia Mo-

narchy zastosowanych i oywionych tacami narodowymi,

odpowiadajcymi panujcym podówczas uczuciom najwyszej

radoci. Kzocz ca zakoczy drugi obraz greckim ogniem

owiecony-".*) Nie poprzesta jednak na tein zapobiegliwy

dyrektor. Xazajutrz po przedstawieniu nie omieszka postara

si o audjencj u ksicia kanclerza i wrczy mu od przez

siebie na cze jego uoon. Po ody doczona bya proba o

pozwolenie na pomnoenie liczby widowisk polskich...

Kadzido poskutkowao. Kamiski zniywszy si do

pochlebstwa, wywalczy dla sceny polskiej we Lwowie po-

zwolenie na dziesi widowisk polskich miesicznie. (Dotych-

czas prawnie dozwolona liczba przedstawie dosigaa zaledwie

cyfry omiu przedstawie na miesic. 3
) Ponieniem okupi

i osign Kamiski to
?
o co na próno dopraszay si Stany

na dwa lata przedtem.

1
) Gazeta lwowska r. lS"io,Xro b4.

-) (iawta lwowska r. L*
m

>:i Xi*o llo.

*) rZa driifrim pobytem monarchy i ks. Metternii-lia. u którego mia-
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Rok 18*24 przekaza nam rówie szczupy zasób wia-

domoci. Brak ten jest tern dotkliwszy, i nie pozwala nam

. poda dokadniejszych dat o przedstawionych w tym roku

po raz pierwszy na scenie naszej dzieach Fredry. Nieza-

lenie bowiem od smutnego materjalnego stanu teatru, pomnaa
si i rozwija w cigu ostatnich szeciu lat dyrekcji Kamiu-

miskiego repertuar dramatyczny w kierunku dodatnim*

zwaszcza na polu komedji.

Miejsce przeróbek i tumacze z Kotzebuego i caej

plejady drugorzdnych obcych autorów, niezbyt zrcznie

przykrawywanych do miejscowych stosunków, zaczy z r.

1S24 zajmowa komedje Aleksandra hr. Fredry susznie

zwanego ojcem komedji polskiej. Zrazu miay one uznanie

li w ciasnem kole znawców, wnet atoli ocenia je naleycie

i szersza publiczno. Z dala od namitnej walki, toczcej

si równoczenie midzy zwolennikami romantyki i klasy

cyzmu, pocz Fredro tworzy swe arcydziea, obrawszy

sobie za wzór Moliera. Fredro stworzy polsk komedje ty-

pu, a o potdze jego jenjuszu wiadczy najlepiej takt, i po

dzi dzie nie znalaz godnego siebie nastpcy na tein polu.

Pierwsz jego prac na polu komedjopisarskiem miaa by
komedja jednoaktowa Intryga na prdce, któr za pored-

nictwem osoby trzeciej mia Fredro wrczy Kamiskiemu. 1

)

Intryga na predce odegrana na scenie lwowskiej nie zwrócia

em posuchanie z powodu napisanej ody na cze jego : zaniosem prob
o wyznaczenie wicej dni na korzy sceny polskiej, proba nie bya da-

remna : na wstawienie si ksicia monarcha przyda dwa dni wicej w mie-

sicu". List Kamiiiskiego do Adama hr. Zamoyskiego. (Estreicher: Teatra

w Polsce" t. 3. str. 4H6). Z Wiednia ju napisa ks. kanclerz do Kainiii-

skiego list (z daty 18. listopada 1823) nastpujcej treci: .,Jakkolwiek

przy moim odjedzie ze Lwowa nie miaem tyle czasu owiadczy WPanu
mego zadowolenia, jednakowo z przyjemnoci przekonaem si o nauko-j

wem wyksztaceniu WPana i o usugach pooonych okoo literatury swe

ojczyzny, dla tego nie omieszkujo niniejszem okaza mu mojego uznania

oraz ycz, aby te zasugi od tamtejszych obywateli coraz wicej cenione

byy". (Arch. wydz. kraj. L. 810. 14 wrzenia r. 1842),

*) Aleksander Fredro", przedm-wa St. hr Tarnowskiego do 4. wy-

dania komedji Aleks. hr. Fredry. (Warszawa 1871) str. XVI. - XVII. t. 1.
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niczyjej uwagi i autor odebrawszy j do poprawy i rozsze-

rzywszy jej ramy, zmieni tytu sztuki na Nowego Don
Kiszota czyli Sto szalestw. Daty przedstawienia Intrygi na
prdce nie znamy. Wspomnielimy ju o powodach, które

skoniy Fredr do przedstawienia pierwszych swych prac

w Warszawie, tu tylko dodamy, i pierwszem dzieem Fredry,

które ujrzao wiato kinkietów na scenie teatrów War-
szawskich bya komedja Gldhdb czyli Durna spanoszonego

(dnia 7. padziernika 1821 r.). Na scenie polskiej we Lwowie uka-

zay si pierwsze komedje Fredry w r. 1824, — dziki

atoli niedbalstwu ówczesnej redakcji — Rozmaitoci, 1
) która

dopiero we wrzeniu t. r. poczyna umieszcza wzmianki

0 scenie lwowskiej, nie posiadamy dat pierwszych przed-

stawie komedji Fredry we Lwowie, dat pamitnych w dzie-

jach naszej sceny. Nieliczne wzmianki o scenie polskie

w pierwszej poowie roku 1824. zawdziczamy wieo po-

wstaemu w tym roku we Lwowie pismu literackiemu

„Mneinozine u
,

a
J redagowanemu w jzyku niemieckim.

Z pisma tego dowiadujemy si o licznych koncertach,

uwieczonych wietnem powodzeniem, danych w zimie te-

go roku przez Karola Lipiskiego, Jaques'a Frreola Mazas,

skrzypka przybyego z Parya, nauczyciela piewu Basehnego

1 innych.

O scenie polskiej pierwsz tam wzmiank znajdujemy

dopiero w maju t. r. Dwudziestego czwartego maja grano

komedj Goldoniego Antykwarjusz. Bezimienny sprawozda-

wca chwali gr Benzowej (Izabella), Nowakowskiego (Tera

zzani) i Starzewskicgo (Ludwik) — Cao przedstawienia,

wypada bardzo dobrze, widzów byo nie wielu. 3
) Dnia

26. t. m. przedstawiano na dochód Starzewskiej dramat

*) Redaktorem „Rozmaitoci" w tym czasie by Józef Benza, bra

artysty sceny polskiej, z powoania urzdnik.
s
) Mneinosine, Galizisches Abendblatt fur gebildete Leser. 1824. I

Jahrgang — Herausgegeben von Aleksander Zawadzki. Zawadzki by pro-

fesorem lwowskiego Uniwersytetu.

») Schreiben eines Reisenden an den Herausgeber des Galizischen

Hausblattes „Mnemosine" ; Mnemosine 1824 Nr. 43.

8
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Claurena Róa ajyejska, w antraktach piewaa Geblówna

i amatorka panna Huss. 1
) Dnia 29. maja odegrano Otwart

tajemnic, komedj Calderona w przekadzie Kamiskiego

za d. 31. maja Cudzoziemczyzn Fredry.') W drogiej po-

owie czerwca pospieszy Kamiski na wezwanie starosty

Kuszewskiego po raz wtóry do Krakowa. Szereg przed-

stawie w Krakowie rozpocza Szkoa obmowy Sheridana

(23. czerwca) poczem nastpiy : Jan z Parya (24. czerwca)

25. czerwca Cudzoziemczyzna

„ „ Gobie
26. czerwca Dzwonek

27. czerwca Dzwonek

28. czerwca Bracia niezgodni

29. czerwca Krakowiacy

1. lipca Kalmora

4. lipca Wiliczanki

6. lipca Sierota z Genewy

7. lipca Handel na zony

11, lipca Syrena z Dniestru (cz. I.)

15. lipca Id prost droga
m

„ „ Wet za wet

18. lipca Dziewica Orleabka

22. lipca Nowy Don-Kiszot

„ „ Miostki uaskie
25. lipca Syrena z Dniestru (cz. II.)

29. lipca Noc okropna w zamku Palucci

1. sierpnia Alina królowa Golkondy

5. sierpnia Alina królowa Golkondy

8. sierpnia Oblenie Smoleska

») „Die ganae Voretellung wurde mit aller der polnischen Buhne
eigenen Pracision gegeben und gefiel. Mtiemosine 1824. Nr. 45. („Polai-
sches Theater").

*) „Polnisehes Theater-
, Mneinosine 1824. Nr. 45. Obsada gló-

wniejszyca ról „Cudaoziemczyiny", bya nastpujca : Zofi graa Kostnew-
tka, Radosta Nowakowski, Jakóba Botnicki. Rozmaitoci 1825 Nr. 25.
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12. sierpnia Machabeusze

15. sierpnia Macliabeusze

19, sierpnia. Na dochód Geblównej : Suga panem. —
ona zonica; wystp tancerzy Cogenów.

22. sierpnia Rendez-vouz na przedmieciu. — Maj po-

mocnikiem w miostkach swej zony. — Miostki uaskie.

29. sierpnia Kopciuszek

31. sierpnia Niewidomy wiadek

2. wrzenia Machabeusze

5. wrzenia Famija szwajcarska. — Obraz po-

egnalny.

8. wrzenia Marja Stuart

11. wrzenia (Dzie imienin cara Aleksandra): Ta-

jemnica w cianie. — aska Imperatora. — Obraz.

12. wrzenia Kopciuszek l

)

Recenzji z tych przedstawie nie zamieszcza „Gazeta

Krakowska", bdca jedynem wówczas pismem istniejcem

w Krakowie. Gazeta poprzestaje jedynie na zamieszczaniu

Tepertuara z nieodzownymi wówczas dodatkami: „z muzyk
sawnego kompozytora" piszc o operze, o dramacie za:
wietny, z upodobaniem po wszystkich stoecznych scenach

przyjty". — Najwicej powodzenia miay melodramat : Ma-
habeusze i opera Kopciuszek. —

• Co najwaniejsza, dowia-

dujemy si z tego wykazu o przedstawieniu Cudzoziem-

czyzny i Nowego Don-Kiszota przez trup lwowsk w Kra-

kowie, z czego wynika, ii dziea te byy pierwszemi utwo-

rami Fredry, które zasiliy repertuar sceny polskiej we Lwowie.

Przedstawienia polskie po powrocie z Krakowa rozpo-

cza w dniu 24. wrzenia komedja Goldoniego ona jakich

mao. Z dzie Fredrowskich przedstawiono d. 5. padzier-

nika 1824. Dum spanoszonego (niewiadomo czy po raz
pierwszy),*) za d. 15. t. m. odbyo si drugie przedstawi

-

») Gazeta Krakowska 1824. Nra: 50—73.
') Rozmaitoci oceniaj Dum spanoszonego temi sowy:

„Autorem tej komedji jest Aleksander hr. Fredro. Trafne charaktery, wiersz

iadki i plan wybornie uoony, stawiaj te. komedje, w rzdzie najlepszych
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nie koraedji Mae i sona 1

). Ostatni w tym roku odegran
komedj Fredry bya Zrzdno i przekora z Nowakowskim
w roli Zrzdy 2

). Przedstawiono nadto z nowoci po koniec

roku dramat : Uczucie honoru i moc przyjani czyli Dwaj
Sieranci (18. padziernika, d'Aubigny. t. Majeranowski)

pomys do dramatu wzi autor z Szyllerowskiej Rkojmi. —
Komedje : Szkoa kobiet (14. grudnia, Molier, t. M. Witów;

Filozofuciekajcy przed kobietami (Kocka, 22. grudnia)

Wreszcie oper Kopciuszek (17 stycznia, sowa Etienne,

muz. Isouarda), w której gr i piewem odznaczya si

wieo pozyskana dla lwowskiej sceny Marecka modsza
(w partji Kopciuszka). Marecka modsza grywaa podobnie

jak jej siostra z wielkiem powodzeniem role naiwne (Zosia

w Zrzdnoci i Przekorze — Gurli w Indjanach w Anglji

— Halusia w Jasnowidzcej). W operze mimo sabiuchnego

gosiku, zyskiwaa powodzenie gr pen wdziku i ycia.

— Prócz Mareckiej (modszej) zaangaowano w tym roku

artyst Soskiego (pierwszy debiut w roli Kurjacjusza

w Horacjuszach Kornela d. 8. grudnia) — Soski, mimo
wietnych zewntrznych warunków, jakiemi wyposaony by
od natury, nie wybi si nigdy nad poziom miernoty. Z da-

wniej grywanych utworów, które obecnie przekstawiono

polskich, a uioe nawet na czele innych prac dramatycznych tego autora

Gdy nie tylko w Polsce, ale nawet zagranic tak mao teraz dobrych wy-

chodzi komcdji, dziea p. Fredry stan sic zc wszech miar skarbem, z któ-

rego rostronni czerpa bd mogli. Oto ju wanie na jzyk niemiecki

przeoon zostaa komedja „M i ona'-. Co si tyczy gry artystów, pan

Nowakowski w roli Geldhaba gra wybornie. Ro»uiaitoci 1824. Nr. 41.

*) Rozmaitoci 1824. Nr. 48.

Ksawery Prek w swym dzienniku (t. 4. s. 186), wyraa si o Fre-

drze w te sowa: „Wzrostu miernego, twarzy okrgej, nosa miernego^

oezu czarnych, ognistych, ust równych, wosów rudych, nieco szczupy

posiada umiejtnoci, rozumie wiele, jest dowcipnym, troch uszczypliwym,

polityk wielki, filut, wymiewa drugich, jednake jest szlachetnym nigdy

za pochlebnym.

») Rozmaitoci 1824. Nr. 44.

Zrzdno i przekor, przeoy na jzyk niemiecki Pohl de

Pohlenburg w roku nastpnym (patrz: Rozmaitoci 1826. Nr. 7).
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zasuguj na wymienienie: trajedja Kornela Horaeju$Be
w przekadzie Osiskiego- — Zbójcy czyli Upadek domu
hrabiego Moor, *) Marja Stuart, Fedra i gona trajedja

Grillpartzera w przekadzie wierszem i proz Matka rodu

Dobratyskih (Ahnfrau). *) Rok 1824 zakoczono Kop-
ciuszkiem})

Pomysiniejszym nieco okaza si rok 1825.

Dugo oczekiwana subwencja Stanów przysza wreszcie

do skutku. Jeszcze w padzierniku 1824. roku wniós by
Kamiski ponown petycj do Stanów o obmylenie rodków
utrzymania sceny narodowej. „Od lat czterech" — pisze w*niej

Kamiski— „oskoczony smutnemi okolicznociami, musiaem
w letnich miesicach przenosi scen narodow w obce

miasta z nowymi dugami z nich wracajc". Sowa te na-

pisane bezporednio po powrocie z powtórnej wycieczki do

Krakowa, wskazuj, i takowa bynajmniej nie zostaa uwie-
czon pomylnym rezultatem. Tym razem kwestja subwen-

cji, po rocznej odwoce co prawda, doczekaa si pomylnego
zaatwienia. Na wniosek wydziau Stanowego uchwaliy

zgromadzone w padzierniku r. 1825. Stany galicyjskie

w dniu 21. t. m. roczn subwencj dla sceny polskiej

w kwocie 2000 zr. m. k., wypacaln z funduszu domesty-

kalnego na rce Kamiskicgo w ratach miesicznych. Uchwaa
ta obowizywaa zrazu na lat pi (do r. 1880) i po uzyska-

niu sankcji cesarskiej wesza zaraz w ycie. 4
) Zaznaczamy

tu wyranie, i w myl uchway stanowej subwencja ta

) Przytaczamy obsad ról w Zbójcach wr. 1825. Karol (Benza)

Franciszek (Smoohowski), Stary Moor (Nowakowski), Spiegelberg (Radkie-

wicz), Szwajoer (Krupicki starszy), Kosiski (Marecka starsza), Osoba s-
dowa (Botnicki), Amelia (Kamiska). Rozmaitoci 1824. Nr. 49.

a
) Matk rodu przedstawiono d. 13. grudnia 1824 na dochód

Starzewskiego. Jaromira gra Smoohowski, Starost Nowakowski. Rotmistrza

Starzewski, Zofi Starzeweka. (Rozmaitoci 1824. Nr. 51.)

•) Rozmaitoci 1824 Nr. 44, 46, 47, 48, 52, 2, (z d. 12 stycznia 1825).

•) L. 54^149 z daty 11. padziernika 1824 r. (Arch. wydz. krajo-

wego). Czynnoci Sejmu, który... na d. 17. padziernika 1825 otworzonym,

a na d. 22. grudnia, miesica i roku tego ukoczonym zosta (emberg
P. Piller) str. 46-50.
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przywizana bya do osoby Kamiskiego („ad personam"}

przy czem umylnie zastrzeono, i jeeli Kamiski umrzer
albo z jakiejkolwiekbd przyczyny przedsibiorc teatru

polskiego by przestanie, wspomnione wsparcie ze strony

Stanów samo przez si ustaje.

Szczupy ten zasiek przyby atoli ju zapóno. Ka-
miski, jak sam wyznaje, 1

) siedzia ju w szponach lichwia-

rzy. Niedobór bowiem za lata 1821—1825 wynosi pokan
cyfr 18.817 z. 8 kr. m. k. a

)

atwo mona sobie przedstawi, do jakich rozmiarów

musiaa dochodzi ta suma w rachunkach lichwiarskich,

jakie procenty opaca od niej swym wierzycielom nieszcz-

liwy dyrektor. Na razie jednak pomoc Stanów miaa ten

skutek, i Kamiski przez cay przecig roku 1825 utrzy-

mywa si we Lwowie i dawa przedstawienia bez przerwy

w miesicach letnich. — W ogóle dano okoo 107 przed-

stawie, 3
) sztuk nowych przedstawiono 25.

Trajedje: Miryda (19. kwietnia, Rasyn, t. W. Kopy
styski) — Edyp (9. grudnia, Humnicki).

Dramaty: Paolo czyli Korsykanie i Genueczycy (21.

stycznia, Friderici) — Córka przekla czyli Micha Cervan-

') „Dopiero po latach kilkunastu day mi Stany ad personam dwa>

tysice w pomoc ale ju to byo po czasie, ju byem ad personam w r-
kach ydowskich". (List Kamiskiego do Adama hr. Zamoyskiego. Estrei-

cher. Teatra w Polsce, t 3. str. 467).
a
) W archiwum Wydziau krajowego znajdujemy ciekawe zestawienie

dochodów teatru polskiego w latach 1821 — 1825. Wyjmujemy ztamtd
kilka gówniejszych pozycji. Ogólny dochód teatru w latach 1821—1825:
138.501) zr. 40 kr. m. k. Wydatki w latach 1821-1825 : 1) Opata przed-

sibiorcy teatru niemieckiego 23.760 z. 41 kr. 2) Gae w 1821 roku:

18.444 z., 1822: 12.376 z., 1823: 11.184 z., 1824: 14.976 z., 1825:

13.788 z., razem 70.768 z. — 3) Koszta dzienne : 49.448 z. 07 kr. 4) Ko-
turny : 9.256 z. — 5) Mieszkanie i sala prób : 4.094 z. — 8uma roz-

chodu : 157.326 z. 48 kr. — Niedobór: 18.817 z. 08 kr. — (Patrz: za-
cznik do 1. 156/29 d. 8. marca 1828 r. Archiw. Wydz. kraj.)

*) Z tylu przedstawie daj Rozmaitoci w r. 1825 sprawozdania;

mieszcz si one w numerach : 1—33—35—51 z r. 182&, tudzie w nume-
rach 1-2. Rozmaitoci z r. 1826.
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tes Saavedra (7. marca, Victor i Boirie).— Wieniec lubny (9.

lutego, z ang. Cuno). — Powicenie si braterskie czyli Dwaj
winiowie (18. marca, Boirie, Carmouche i Poujol). — Skutki

dumy i mioci (15. kwietnia, Cuvelier i Leopold).

Komedje: Pierwsza lepsza (10. stycznia, Fredro 5 nie-

wiadomo czy po raz pierwszy) — Obzynki (Ul. stycznia, Iffland)

— Zielony czowiek (9. lutego, Melesville) — Wrzawa w domu

(21. lutego)— Tryumf czasu (28. lutego, Legrand) — Kochany

dziadunio (7. marca, MelesviUe i Scribe) — Maestwo przez

komedj (18. marca) — Nieprzyjaciel kobiet w kopocie (18.

kwietnia) — Ksie wprzypadku czyli aktor w podróy (20.

maja, Lamarteliere) — Weksel i wony (1. lipca)

—

Mk baa-

mut czyli Mendez-vous przygód pene (5. wrzenia, Bonjour) —
Przyja mczyzn (30. wrzenia, z ang. Murphy) — Szedzie-

sicioletni narzeczony (7. listopada, d'Artois i Ferdinand) —
Pierwszy eglarz w porcie Petersburgskim (7. listopada, La-

marteliere) — Damy i huzary (18. listopada, Fredro).

Krotochwile : Udana Katalani (2. maja, Bauerle, muz.

Schustera) — Ticardowski na Krzemionkach czyli Zotomir

i Lubowida (22. czerwca, Kamiski, muzyka Rolleczka).

Szlachta czynszowa czyli Kótnia o wiatr (21. wrzenia,

z niem. nalad. Kamiski). — Wesele na Pocieszce (19. wrze-

nia, Majeranowski).

Istnia nadto przy scenie tutejszej balet. — Prima-bal-

lerin bya trzynastoletnia Angielika Romain Móes, wyst-
pujca od pocztku roku do czerwca na przemian na scenie

niemieckiej i polskiej. Na scenie polskiej graa Angielika

Mees dwukrotnie w jzyku polskim mae rólki (Anielka

w dramie Pixerecourta Floreska; wystpowaa te w kroto-

chwili Scribego Basza i niedwied) i taczya w antraktach

z tancerzem Dudziskim. W tych produkcjach braa tez

niejednokrotnie udzia Marecka modsza, a wczasie kontra-

któw zdobyto si nawet na przedstawienie baletu p. t.

Obiynki czyli Susy przez snopy ukadu miejscowego tanc-

mistrza Wilhelma (22. maja).
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Obzynki powtarzano kilkakrotnie; prócz panny Móes

i Dudziskiego, wystpowao w tym balecie kilkanacie

osób' )

Uzupeniajc spis nowoci w tym roku przedstawionych;

wspomnie nam w kocu wypadnie o pantomim p. t. Zloty

klucz czyli Bombardowany Arlekin ukadu Wilhelma, z mu-

zyk Rolleczka, przedstawionej na dochód kompozytora (8.

lipca). Arlekinem by Dudziski. Juz to na brak rozma-

Hoci w repertuarzu tegorocznym nie moga si uskara
publiczno lwowska. Kamiski zachcony wsparciem Sta-

nów, robi co móg, byle publiczno zachci, cign do

teatru. Z dzie oryginalnych nie wiele mamy znów do za-

notowania. Fredro prócz Pierwszej lepszej
y
w której Sta

rzewska (Julia) i Marecka modsza (Zosia) walczyy o palm
pierwszestwa, da w tym roku tylko komedj Damy i hu~

zary (18. listopada), która przedstawiona na dochód Nowa-

kowskich, utwierdzia publiczno lwowsk w wierze w pierw-

szorzdny talent autora. 1
; Mniej zachwycano si Edypem

Humnickiego (9. grudnia), mhno wspaniaej gry Benzy

(Edyp) i Kamiskiej (Jokasta) — mijaa ju era klasycy-

zmu. Zreszt Edyp by tylko niezdarn klejonk myli,

zda i obrazów z trajedji Sofoklesa, Woltera, Kornela, W-
yka, nie spojonych ze sob, a nawet sprzecznych. Naj-

wiksz popularno zdobya sobie czarodziejsko romanty-

czna krotochwila, osnuta na tle gminnej powieci p. t. Twar-

dowski na Krzemionkach (22. czerwca), z muzyk Rolleczka.

Tre krotochwili osnu Kamiski na legendzie o Twardo-

wskim i Bogiem a prawd nie wyzyska i w setnej czci
bogatego tematu, jaki Faust polski przedstawia. Twardo-

wski gra w jego sztuce rol li epizodyczn, zreszt trzyma

si Kamiski w swej pracy starej recepty, wedle której na-

podzili Niemcy tyle sztuk czarodziejskich. Publiczno
lwowska nie zwaaa na te braki, galerj pocigaa wystawa,

') Rozmaitoci 1825 Nr. 22. umieszczaj recenzj. Obiynków praw

H. A.

>) Koxm*itofci 1825 Nr. 47.
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dekoracje, maszynerja — intelligencj, taniec i piewki na-

rodowe, cho przepuszczone przez subtelny alembik cenzury.

Przyczyniaa si do powodzenia sztuki take wietna gra

Nowakowskiego, który z drobnej, epizodycznej rólki Twar-

dowskiego zrobi kreacj prawdziwie artystyczn, yjc po «

dzi dzie w tradycji starszego pokolenia. Twardowski utrzy-

ma si do naszych czasów na scenie lwowskiej jako sztuka

niedzielna. 1

)

Z dzie powaniejszych wznowiono w tym roku : Alfie-

rego Wirginie w przekadzie Feliskiego, z Szekspira : Mak-
beta, Hamleta tudzie komedj : Wiele haasu o nic grywan
dawniej w przerobieniu Beka p. t. Trapice duchy a

), Schrd-

dera Edwarda III. Holbeina Frydolina, Szyllera: Marj
Stuart

>
Intryg i mio, Fieska. 2* wewntrznych spraw

teatralnych wypadnie nam zanotowa ubytek Geblównej,

która w tym roku dopiero we wrzeniu powraca na scen.

Cierpiaa na tern opera. Dla przedstawienia Kopciuszka (4.

lipca) musiano do wykonania partji Kloryndy zaprosi pani
Burghauser, piewaczk sceny niemieckiej. Powikszyo si

natomiast szczupe grono lwowskie zaangaowaniem panny

Rutkowskiej Józefy, której debiut w Tryumfie czasu (28. lu-

tego, Ludwisia) wypad nader pomylnie. Rutkowska w na-

stpnych latach wystpowaa take z powodzeniem w ope-

Tze. W marcu zaszy te chwilowe nieporozumienia midzy
dyrekcj a Janem Nowakowskim, który wystpi dwukrotnie

*) Obsada Twardowskiego bya nastpujca: Wilana: Kami-
ska — Skawinka: Marecka modsza — Twardowski: Nowakowski — He-

ezepecze: Rudkiewicz — Czeremerc : Starzewski — Majeranek: Krupicki

modszy — Zotomir: Soski. W jednem z nastpnych przedstawie

Twardowskiego rol Heczepeczego w zastpstwie chorego Radkiewicza

musia gra Smochowski (Rozmaitoci, 1825. Nra 26. 30). Nader pochlebna,

wzmiank o Twardowskim znajdujemy w „Wiener Allgemeine Theater-

zeitung" za rok 1825 Nr. 70.

*) Wiele haasu o nic przedstawiono na dochód Starzewskiej

'•d. 3. padziernika t. r. Zofi przedstawiaa benefisantka, Bojosawa Sta-

rzewski, Sdziego Nowakowski (Rozmaitoci 1825 Nr. 42).
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z wielklem powodzeniem w tutejszej operze niemieckiej. •)

Zdaje si, ze spraw t zaagodzono jeszcze przed upywem
miesica. Znaczn natomiast strat poniosa scena polska

przez mier Benzowej, zgasej w dniu 26. listopada t. r.,

w trzydziestym trzecim roku ycia. 2
)

Z r. 1826 stosunki teatralne wróciy znów do dawnego

stanu. Podniecone chwilowo zajcie si publicznoci teatrem

ostygao. Kamiski z powiceniem swych przekona ucie-

ka si musia do sztuk i sztuczek; które miay przywilej

zwabiania publicznoci do teatru. Sposobu tego chwycili si
take i artyci w wyborze przedstawie benefisowych, wi-

dzc, e nie warto prawdziwa sztuki popaca, lecz paska
niemiecka kasperlada lub najeone okropnociami dramido

francuskie. To te obok Syreny z Dniestru i Roka Cym-
baka, z lat dawniejszych, rozwielmoniy si w tym roku

szczególnie utwory wartoci mniej ni miernej, obliczone na

zaciekawienie i dogodzenie zepsutemu smakowi publicznoci.

Gromi ostro te wybryki recenzent Rozmaitoci Kontrakto-

wicz, a

) niestety bez skutku. Rozpaczliwe pooenie finan-

sowe Kamiskiego z jednej, a konieczno stosowania si do

wymaga publicznoci z drugiej strony, usprawiedliwiaj

w znacznej czci to bdzenie lwowskiej Melpomeny po

manowcach sztuki. „Mundus vult decipi ergo decipiatura
,

mylaa zapewne Starzcwska, jedna z gwiazd tutejszej

sceny, — przedstawiajc na swój benefis Mieszkanie czartów

na wysokim zaniku, w której to sztuce niedyskretna krytyka

wykrya dawno ogran we Lwowie komedj Paac Lucypera.

Smutna konieczno, troska o chleb codzienny, przygu-

szay dania artyzmu i estetyki.

*) Nowakowski wystpi po raz pierwszy na scenie niemieckiej jako

Senecha] w Janie z Parya, po raz wtóry w operze Spontiniego Fer-
dynandCortez, w partji Akareza (24. marca). Mnemosine 1825 (Nra

20 — 38).

5
) Rozmaitoci 1825 Nr. 50.

•) By nim prawdopodobnie Wacaw Zaleski, zbieracz pieni ludowych

w Galicji, w latach póniejszych Namiestnik Galicji ; patrz recenzje jego

pióra w Rozmaitociach r. 1826 Nra 22—28.
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Z dzie nowych przedstawiono po koniec czerwca:

Trajedje: Dwie. noce w Waladolid (14. kwietnia,.

Sedlitza).

Dramaty: Dom gocinny w lesie des Audrets (3.

marca, Benjamin, Saint Amant i Paulgauthe t. W. Thulie)*

— Faust (17. marca, Klingeman). -r- Uryka (8. maja z ir.
r

t. Thulie)— Zamek Kenilwort (5. czerwca, Lemaire i Boirie)—
Bolesaw miay czyli Dziewica w górach Karynckich z pro-

logiem p. t. Bitwa pod Karpatami (28. czerwca, przerobienie

z romansu D'Arlincourt'a „Samotnik").

Komedje: Mio nieproszony go (23 stycznia) —
Romanspo lubie (3 . lutego),— Ptaszekw sidach (15. marca)—
Dom Baczyskich (21. kwietnia, z Claurena nal. Thulie) —
Tajemnice (21. kwietnia, Melesvillc, t. Thulie).

Kornedjo-oper: Omyka czyli Podejrzliwo i roz-

targnienie (10. marca).

Opera: Siedm dziewczt pod broni (6. stycznia).

Nadto odegrano: ycie snem czyli Wadysaw króle-

wicz polski (przerobienie wierszem dramatu Calderona). — Bies

Kawalera Aubry de Monte Didier Pixerecourta — Frede-

ricego Amerykanin we Franeji— dramat Jasnowidzca (prze-

robienie Kleista „Katchen v. Heilbronn),— Krattera Bodkan-

chrzy, wreszcie Matk rodu Dobratykich w przekadzie

Stacha z Zamiechowa *). Z dzie Fredry powtórzono Cudzo-

ziemczyzne i Geldhaba a
).

W gronie artystycznem, prócz ubytku Geblównej, która

zalubiwszy wspódzierawc sceny niemieekiej we Lwowie

Zimermana, opucia teatr, nie mamy do zanotowania a-
dnych zmian w tym roku. Ponowiy si natomiast przer-

wane od lat kilku gocinne wystpy obcych artystów.

W kwietniu (17. kwietnia) gocia artystka z Poznania Baue-

rowa (Aniela w Zmylonem niewinitku Destouches'a, Emilia

w Grymasach modej zony), lecz nie cieszya si powodze-

') Stanisaw Doliwa Starzyski, piosenkarz w stylu Beranzera.

') O teatrze polskim pisz w tym roku Rozmaitoci Nra:2—4, 6, 8„

10, 11, 12, 14, 15, 17-22, 24, 28, 42-44, 46, 47, 49-51.
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) i poprzestaa na jednym wystpie. ywsze zajci©

obudziy wystpy Malinowskiego w kocu maja t. r. Mali-

nowski wystpi tym razem jako Jaromir w Matce rodu

i w tytuowej roli dramatu Krattera Podkanclerzy. — Rol
Jaromira, która bya popisow artysty, zyska Malinowski,

mimo braku zewntrznych' warunków, (brako mu postawy),

take i we Lwowie nalene uznanie; mniej pomylnie wy-
pad Podkanclerzy.

W czasie konktraktów przedstawi Kamiski:
Skpca z Nowakowskim w tytuowej roli, Szambelana

Szarmanckiego, Fieska i Lam w welonie Fredericiego. —
— Na dochód tancmistrza Wilhelma wykonano (17. czerwca)

pantomin p. t. Wywód arlekina czyli Zjawisko duchów

z muzyk Ruckgabera (17. czerwca). — dniejsi silniej-

szych wrae kontraktowi gocie mogli nadto podziwia

dramat Czokiego p. t. Karol XII. pod Benderem „ozdobiony

wojskowymi popisami na koniu", który wystawi Kamiski
w teatrze letnim w ogrodzie Pojezuickim. Zdaje si jednak,

e mimo tej rozmaitoci, kontrakty nie tak bardzo zasiliy

kiesze biednego Kamiskiego, gdy z kocem czerwca

przyszo mu znów zamkn teatr i puci si w trzymie-

siczn wdrówk po prowincji. W lipcu, w sierpniu i we
wrzeniu grywao towarzystwo lwowskie w Kamiecu podol-

skim, w Stanisawowie a dopiero dnia 13. padziernika rozpo-

czto napowrót przedstawienia we Lwowie komedj Calde-

rona Otwarta tajemnica. Po koniec roku przedstawiono

jeszcze z nowoci, komedje: Upominek (10. padziernika)

i Sucy panem (16 padziernika) tudzie dramat Morderca

ojcem (30 padziernika).

Na wzmiank równie zasuguje przedstawienie kome-

dyjki Fredry Odludki i poeta ze Starzewskim w roli Edwina

<10. listopada; niewiadomo czy po raz pierwszy?) 3
) i kon-

') Rozmaitoci 1826. Nr. 18.

*) Sprawozdanie obszerniejsze z przedstawienia Odludków podaj

Rozmaitoci z r. 1827. Nr. 5. — Kapka, by Nowakowski, Czesawem oBuza

Digitized by Google



125

cert „cudownego dziecka", dziewicioletniego pianisty Józia

Krogulskiego (w grudniu). Do wszystkich niepowodze Ka-

miskiego przyczyniy si w tym roku jeszcze zatargi z dzier-

awcami sceny niemieckiej, którzy nie poprzestajc na ha-

raczu, jaki im Kamiski zmuszony by opaca, w rozmaity

sposób, a gównie zabieraniem dni przeznaczonych dla wi-

dowisk polskich, dawali si niejednokrotnie Kamiskiemu
we znaki. Uskara si w grudniu tego roku na te naduy-
cia Kamiski w podaniu swem do Stanów 1

), o ile nam jed-

nak wiadomo — bezskutecznie. Tak samo wiodo si tea-

trowi polskiemu i w roku 1827. Zaledwie do poowy lipca

zdoa si z bied we Lwowie Kamiski utrzyma. Z rzeczy

niegranych jeszcze przedstawiono

:

Trajedje: Lekarz swego honoru (Ki. lutego, Calderon,

t. Kamiski) — Obraz (18. maja, Houwald).

Komedj: Spisek domowy czyli Macocha (14. maja)

i melodram Kanu czyli Pierwsza godzina (12. lutego, z muz.

Lanoy 3
), Prócz tych, gówniejsze sztuki grane w tym cza-

sie byy nastpujce:

Trajedje: Ugoda o dziedzictwo (7. kwietnia, Vogla)—
ókiewski pod Cecor (1. czerwca, Humnickiego) — mierb.

Abla (2. marca, Legouve, t. Orsetti).

Dramaty: Ofiarowanie si na mier (26. stycznia,

Kotzebue) — Oblenie Warszawy (5. latego, Dmuszewski) —
Oblenie Smoleska (25. kwietnia, Weissenthurmowa)— Moc
mioci synowskiej (27 kwietnia, Frederici, t. Thulie.)

H o m e dj e : Wykradzenie (Jttnger, 21 stycznia)— Omyki
na wszystkie strony (9 lutego, Goldsmith) — Pierwsza mi-

Astoliem Smochowski. — W r. 1836 wyszy we Wiedniu, drukiem Pichlera'

„Komedje Aleksandra hrabiego Fredry" tom 1 i 2. — w t. I. mieszcz si:

Geldhab, Cu d z oz iemc zy zn a, Damy i huzary, Zrzdno
i przekora, — wt. II-gim : M i ona, Nowy Don K i s z o t>

List, Pierwsza lepsza, Odludki i poeta. Ocen literack tych

koinedyi podaj Rozmaitoci: r. 1826. Nr. 29. str. 229—233.

) Nr, 705/163 z d. 13. grudnia 1826. (Arch. wydz. kraj.)

') Rozmaitoci z r. 1827 te tylko utwory wymieniaj jako grane pe.

raz pierwszy (patrz Rozmaitoci 1827. Nr. 9, 12, 20, 24).
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Jo (9 marca, Scribe). — Awantury nocne (2 maja, Scribe)

— tudzie komodjo - opery Majeranowskiego : Trzy dni

w Krzeszowicach (nasi. ze Scribego). — Kocio garnkowi przy-

mawia i Dmuszewskiego : Siedm razy jeden z muz. Elsnera.

Powtórzono te komedje Fredry : Odludki i poeta, Damy
i huzary, Cudzoziemczyzna, GcWiab, Maj i zona, grane w la-

tach poprzednich.

Na obszerniejsz wzmiank zasuguje pierwsze przed-

stawienie trajedji z Calderona, Lekarz sicego honoru, w prze-

kadzie Kamiskiego (16. lutego). — Palm pierwszestwa

przyznaje krytyka Kamiskiej w roli Donny Mencji a god-

nym jej maonkiem, zwaszcza w nastpnych przedstawie-

niach by Benza (Don Gutyer). Smochowski (Enrico), Sta-

rzewski (Aryas) i Rudkiewicz (Pedro) tworzyli harmonijne

otoczenie tej bohaterskiej pary 1
). Równie udaem byo przed

stawienie tragedji Houwalda Obraz odegranej z kocem maja

(28 maja) z Starzewsk w roli Kamilli i z Starzewskim jako

Spinaroz. W czasie kontraktów gra Kamiski podobnie

jak w roku ubiegym w teatrze letnim w ogrodzie} pojezu-

ickim, gdzie przedstawi pen wojennej wrzawy dram Boi-

riego Bitwa pod Putaw (4 czerwca) i Zbójców Szyllera

(10 czerwca). Komedje Fredry Moz i zona i Odludki i po-

eta, tudzie melodrama Kanut i drama Boiriego i Carmou-

che obfita w straszliwe efekty pt. Powicenie sie braterskie

czyli Dwaj winiowie z galer stanowiy reszt widowisk za-

stosowanych do jjudtu kontraktowej publicznoci. — Nie
obeszo si i w tym roku bez koncertów, których sezon przy-

pada na kontraktowy czas. W czasie kontraktów produ-

kowa si Karol Lipiski w koncercie zoonym wycznie
z wasnych kompozycji (12. czerwca) ; w koncercie tym braa
te udzia Zimmermanowa (dawniej reblówna). Koncerty
Lipiskiego cieszyy si we Lwowie wielkiem powodzeniem.
W lipcu produkowali si w osobnym koncercie (24. lipca)

*) Rozmaitoci \1. Nr. 18. zamieszczaj ocen gry artystów w Le-
karzu swego honoru; poprzednio jeszcze w Nraoh 10 i 15 znajdujemy
rozprawk o Calderonie i recenzje przekadu trajedji, pióra Wacawa Za-

leskiego.
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bracia Karola Lipiskiego, Feliks i Antoni Lipiscy (skrzypce

i wiolonczela). Po kontraktach zaledwie do pierwszych dni

lipca zdoa si Kamiski utrzyma we Lwowie. Jedna

cz artystów rozjechaa si na ferje letnie, druga podya
na szereg wystpów do Tarnowa. Przez lipiec i sierpie

teatr by zamknity, a w dniu 10. wrzenia nie czekajc na

przybycie caego towarzystwa, otwarto scen polsk przed-

stawieniem Fredrowskiej Zrzdnoei i Przekory i melodramy

Medea i Jazon z muz. Bondy. W. tym czasie przypad rów-

nie debiut pny Hanal w asce imperatora (24. wrzenia,

Marja). Z kocem wrzenia po powrocie grona artystów,

które gocio w Tarnowie, przedstawiono Szkole obmowy

Sheridana (28. wrzenia). Po koniec roku zanotowa przy-

chodzi pierwsze przedstawienia oper: Wyzwolony Strzelec

z tekstem Kinda (16. listopada, Freischiitz) i melodramy

Precioza (21. grudnia, tekst Wolffa, t. Minasowicz, muz.

Webera) tudzie pierwsze (prawdopodobnie) przedstawienie

komedji Fredry : Nikt mi nie zna (28. padziernika, na do-

chód Benzy).

Z celniejszych dzie przedstawiono w tym czasie tra-

jedj Kornera: Zriny, tudzie komedje: Moreta Donna
Diana (12. padziernika) — Zieglera: Ton wielkiego wiata

(26. listopada) — wreszcie grane dawniej dziea Szekspir. •

Makbet, Hamlet i Szyllera: Fiesko.

W listopadzie (3. listopada) da si sysze po raz

wtóry w tym roku Karol Lipiski. Koncert odby si w te-

atrze napenionym po brzegi publicznoci, przysuchujc si

z pietyzmem grze jenialnego wirtuoza. W ogóle, o ile s-
dzi mona z licznych wzmianek i sprawozda o koncertach,

przychodzi nam wyrazi przekonanie, i Lwów w tym cza-

sie mieci w swych murach spor ilo melomanów. Rok
1827 zakoczyy koncerty familii Ktskich. W pierwszym

koncercie (15 grudnia) popisywa si dziesicioletni Anto
na fortepianie a trzynastoletni Karol na skrzypcach. Publi-

czno oklaskiwaa maych koncertantów z zapaem, co sko-
nio Ktskich do dania drugiego koncertu (29. grudnia),
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w którym oprócz Antoniego i Karola popisywa si mieli:

panna Ktska w piewie a szecioletni Sta w muzyce 1
).

Lata 1826—7 przyniosy Kamiskiemu w ostatecznym

rezultacie ponowne straty w kwocie okoo 5.000 z. m. k.*)

a przytem artyci zadufani w subwencj Stanów, udzielan

Kamiskiemu, wystpili z pretensjami o podwyszenie gay.
Kamiski musia wprawdzie na podwyk przysta, lecz

ga zwikszonych w ten sposób 3
) adn miar wypació

nie móg. Powstay zatem zalegoci w rachunkach midzy
dyrekcj a artystami, mnoyy si niesnaski i nieporozumie-

nia. Rzecz oczywista, i takowe szkodliwie tylko oddziay-

wa mogy na scen. Szuka wprawdzie ratunku dyrektor,

wybierajc za zgod Stanów w marcu r. 1828 a conto przy-

rzeczonej sobie subwencji ryczatowo 2000 zr. atoli drobna

ta kwota w stosunku do masy dugów nie polepszya by-

najmniej jego krytycznego pooenia. Teatr upada mimo
wszelkich wysile swego twórcy.

W roku 1828 dano przedstawie przeszo 90.

Do poowy lipca przedstawiono z utworów dotychczas

niegranych

:

Dramaty: Ostatnie chwile najemników Bony (7. sty-

cznia).—KardyUak klejnotnik paryzki (21. stycznia). — Marja
królowa szwedzka i Katarzyna królowa polska (19 maja,^

Weisenthurmowa)— Pojata córka Lizdejki (23. maja). — Ry-

szard Lwie serce w Palestynie (12 czerwca, Lambert).

Komedje: Stryj Adam Ewa synowica (4. lutego,

Lambert, t. Thulie) — Dworzanie ksicia Winiowieckiego (7.

marca, Dmuszewski) — Recepta na zonic (17. marca, Szek-

spir)— Zawioprzypadków ipomyek (28. marca, Calderon) k

*) O teatrze pisz w r. 1827. Rozmaitoci: Nra 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12

14, 15, 18, 20, 24, 25. 28, 35, 41, 45, 52.

') czny dochód od d. 25. padziernika 1825 r. do d. 31 grudnia

1827 r. wynosi* 73.268 z. 22 kr. Rozchód 78.158 z. 56 kr. — pozostaje

niedobór 4.890 z. 34 kr. (Arch. w. kraj. zacznik do 1. 156/79 dnia 8. mar-

ca 1828).

') Gaza za lata 1824 — 5 wynosia 28.784 z. ; w latach 1826 — 7

podniosa si do sumy 38.447 z. (podanie Nr. 156/29 z dnia 8. marca

1827. (Arch. Wydz. kraj.)
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Komedjo-opery: Maestwo z rozwagi (3. marca,

Seribe, t. Stanisaw Starzyski.)

Opery: W czepku si urodzi (tekst Paneta, muz.

Mullera, 25. stycznia) — Murarz i lusarz (2(> czerwca,

tekst Scribc i Delavigne, muz. Aubera).

Mclodrama: Trzydzieci lat czyli Zycie szulera (27.

czerwca, sowa Ducange i Dinau, muz. Damse.)

Próez repertuaru nie wiele wicej moemy si dowie-

dzie o stanie teatru polskiego w tym roku. Krytyka pomija

teatr niemal zupenem milczeniem, widocznie — nie

byo o czem pisa. Czternastego lipca zamkn Kamiski
scen. Towarzystwo lwowskie podobnie jak w roku prze-

szym udao si do Tamowa.

Sezon zimowy rozpocz Edyp Humnickiego dnia 5.

wrzenia t. r. Niesnaski wewntrzne, o których powyej
wspomnielimy, spowodoway z kocem padziernika t. r.

oddalenie si Nowakowskich, którzy podyli do Krakowa 1

).

Bya to strata bolesna dla sceny lwowskiej sczciem jednak

wrócili dezerterzy w poowie grudnia do Lwowa napowrót.

Nie tak pomylnie posza sprawa z innymi niezadowolo-

nymi, którzy nie dali si przejedna i opucili scen. Mu-

sia wiec Kamiski w braku si odpowiednich po omio-

letniej pauzie wystpi na powrót na scenie. Na pierwszy

wystp wybra sobie rol majom w Emilii Oalloti (7 listo-

pada), po raz wtóry wystpi w Makbecie (17. listopada).

Z dzie nowych przedstawiono po koniec roku

:

T raj ed j e : Harald (20. padziernika, Maks. Fredry 1
).

— Szyllera Don Karlos (19. grudnia).

Dramaty: Elfryda czyli Zacieka mciwo (27. pa-

dziernika) — Torkwato Tasso (Duval, 14. listopada) —
Komedj Henryk IV. pod Paryem (12 grudnia, Morton)

') W Rozmaitociach Nr. 42 zapowiada Nowakowska na dzie 24.

padziernika ostatni swój benefis.

5
) Maksymilian lir. Fredro, najstarszy z piciu synów Jacka z Ple-

szowic hr. Fredry, brat rodzony Aleksandra, dugie lata suy w wojska

polskiem a nastpnie w rosyjskiem.

Teatr polski we Lwowie.

9
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i oper Skalmiersanki (5. grudnia, sowa Kamiskiego, muz.

Baschnego. 1

)

Jedyne przedstawienie Don Karlom zdoao przerwa

dugie milczenie krytyki. Z obszernego rozbioru 5
) dowia-

dujemy si, e pierwsze trzy akty grano w przekadzie

proz, dwa ostatnie w nierymowyni wierszu. Obronn rk
wyszed wobec krytyki sam tylko Kamiski (Filip). „Zawsze

— (sowa krytyki) — on jako mylcy artysta , z chwa
przywdziewa bdzie powany Melpomeny koturn jak tego

Makbet a wieo Filip jest dowodem. Benzie (Poza) na-

tomiast zarzuca krytyka brak godnoci zwaszcza w synnej

scenie z królem, a Smochowskiemu (Don Karlos) niewa-

ciwy wybór roli. Przedstawienie przecigno si do go-

dziny w pó do dwunastej w nocy, (rzecz wówczas bardzo

rzadka), mimo to nikt nie opuci teatru przed kocem —
„loe nawet wytrzymay do koca".

Kok 1829 nie przyniós wcale nowych korzystnych

odmian, teatr upada coraz to bardziej, wegetowa raczej

ni y. Dziennikarstwo podobnie jak w roku przeszym
przemilcza prawie zupenie o jego istnieniu. Jedenastego

stycznia na przyjcie nowoprzybyej maonki gubernatora

Galicji ks. Augusta Lobkowicza odbyo si w teatrze pol-

skim uroczyste przedstawienie Krakowiaków i Górali (Cz. II).

Benza w roli studenta piewa okolicznociowe kuplety, które

zmuszonym by na danie powtarza. Obraz z ywych
osób, zastosowany do uroczystoci zakoczy przedstawienie*)

v
) 0 teatrze w r. 1828 patrz: Rozmaitoci r. 1828. Nr. 40, 42, 51.

— Gazeta lwowska Nr. 148. Skalmierzanki grano w przekadzie nie-

mieckim p. t. „Die Madchen von Skalmierz" na tutejszej scenie niemie-

ckiej w grudniu 1828. r. (Mnemosine 1828 Nr. W).
J
) Rozmaitoci 1820. Nr. 2.

*) August ks. Lobkowicz by wieegubernatorem Galicji po ustpieniu

Taffego. agodny, przystpny umia pozyska sobie wród trudnych sto-

sunków ówczesnych, sympatj ludnoci polskiej. Z natury nieco próny,

wywodzi swój ród od króla Popiela i przybiera sic niekiedy w kontusz.

Niewinne te dcmonstrancjo zjednay mu wielu zwolenników. Oeni si

s Bert ks. Schwarzenberg ; umar w r. 1842.
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Przy tej sposobnoci podnie nam wypadnie sawion przez
sprawozdania wspóczesne, wietn wystaw sztuk przedsta-

wionych na scenie lwowskiej. Co do dekoracji i kostjumów

rywalizowa Kamiski z scen warszawsk, wiedesk i

prazk, niezaniedbujc przy tern, mimo cigych niepowo-

dze, zwykej sobie starannoci w przygotowaniach i wyko-

naniu przedstawiony cli przez siebie utworów 1

) Staranno ta

przebijaa gównie w sztukach ludowych i w operach narodo-

wych, wykonywanych z wszelk precyzj. Natomiast orkie-

stra wymagaa lepszego kierownictwa. Dyrygowa ni w ty m
roku skrzypek Braun, który zmuszony nadto do grania na

„pierwszych skrzypcach" nie móg da naleytego baczenia

na solistów i chóry. Natomiast cierpiay dramat i komedja

na usuniciu si ze sceny Nowakowskiego, którego napróno

stara si Kamiski zastpi zaangaowaniem Anikowskiego.

.By to paski komik prowincjonalny, odznaczajcy si ol-

brzymi tusz 1
.) Z zapowiedze ogaszanych w „Rozina

itociach" 3

) dowiadujemy si o przedstawiany cli w tym cza-

sie komedjach : Donna Diana ('Moreta, 11. lutego) — Bra-

ma kótliwi (Kotzebuego V), — o dramacie Scribego Jdwa sie-

rota rosyjska, tudzie o operach: Csaromys (Kurpiskiego) i Ali-

ca królowa Golkondy (Bauerlego). Powtórzono take: Shalmie-

rzanki (29. stycznia), melodrame Precjoza (9. lutego) i wzno-

wiono Szekspirowskiego Lira.

Stosunki byy tak fatalne, i ju w p.jowic maja ma-

wia Kamiski myle o zwyczajnej od lat kilku wycieczce

na prowincj. W tym roku zamyla Kamiski o dalszej

wyprawie, bo a do Poznania. Wziwszy od Stanów reszt

subwencji przypadajcej mu za czas od 1. czerwca do 21.

padziernika t. r. *) opuci Lwów w dniu 6. czerwca, dc

') Mnemosinc 1829 Nr. 13.

5
) Bemerkunóen iiber das polnische Tkeater in Lemberg von Jc-

rzykowski. Mnemosinc 1829 Nr. 19.

») Rozmaitoci 1829. Nr. 57.

*) W probie do Stanów wniesionej w maju uprasza Kauiunki

wypacenie mu z giry subwencji za reszt roku 1829 i za rok 18*0.

N
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na Kraków do Poznania. Smutny stan teatru krakowskiego,

który dogorywa w nieudolnych rkach starosty Koszew-

skiego, by powodem, iz Kamiski miasto puci si w dal-

sz drogo do Poznania, zatrzyma si na czas kontraktów

w Krakowie.

Przedstawienia w Krakowie rozpocz Kamiski dnia

19. ezerwea komedj Goldoniego : ona jakich mao i obra

zem z ywych osób.

Najwicej powodzenia miay podobnie, jak w latach

zeszych opery. — Krakowianka w Golkondzie — Twar-

dowski na Krzemionkach i Kojwiuszek z Rutkowsk (Józef)

w tytuowej partji, cigay do teatru tumy publicznoci.

Dziwia sic i podziwiaa wspania wystaw dramy Lamberta

Król Ryszard w Palestynie publiczno krakowska, przy-

wyka do obszarpanych dekoracji i wyszarzanej garderoby

tamtejszego teatru, a wspaniaa gra lwowskich goci w Zbój'

cachj w Zaciekoci stronnictw, iv Jelwie, wywara na mie-

szkacach Krakowa potne, dugotrwae wraenie ' ). Od
dnia 19. czerwca po koniec sierpnia da Kamiski 30 przed-

stawie w Krakowie i we wrzeniu tego roku pospieszy

Wypacono uiu wszake tylko reszt subwencji za rok 1S^!I lecz zarazem

uda si Wydzia Stanowy z przedstawieniem do Rzdu Krajowego, aby

przy zawarciu nowego kontraktu z przedsibiorcami sceny niemieckiej pp.

Czaboncm i Zimcrmaneui zawarowa równe prawa dla sceny polskiej. (L.

812 d. 12. maja 182i>. Areh. wydz. kraj). Odpowiedzi na to przedstawie-

nie by dekret nadworny (z dnia 2 grudnia 1821) 1. 28000) nastpujcej treci:

a) Przcdsibior.-y teatru niemieckiego nie wolno utrzymywa polskiego

pod swoj dyrekcj, b) Widowiska polskie jednego tygodnia dwa, drugiego

trzy razy dawane by maj c) Co si tyczy ojdat przedsibiorcy niemie-

ckiemu ze strony polskiego teatru, ma pozosta dotychczasowy zwyczaj ; po-

niewa warunek kontraktu, i przedsibiorca niemiecki nie wicej jak czwart

cz czystego dochodu pobiera od teatru polskiego moe, stawia tarae

wszelkim sprzeczkom wzgldem kwoty paei si majcej. Czynnoci Sejmu

który w królestwach Galicji i Lodomerji dnia 18 padziernika zgromadzi

si i trwa do dnia 23 miesica i roku tego — (Lemberg — Ans der k. k

Galizischen Aerarial Druckera 1832. Str. 46 do 48, ustp »).

') Rozmaito! 1829 Sr. 37.
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^ powrotem do Lwowa. Po koniec roku 1829 nie mamy
adnych wiadomoci o scenie polskiej w naszem miecie.

Nadszed wreszcie 1 830 rok., ostatni w dwudziestoletniej

dyrekcji Kamiskiego. Co raz to wiksze gmatwanie si

w interesach, walka z lichwiarzami oraz nieustanne zatargi

i nieporozumienia z artystami, czyniy dusz egzystencj

Kamiskiego jako przedsibiorcy utrzymujcego scen, nie.

moliw. Kiczem niepokonana apatja publicznoci wobec

osabionej dugoletni walk energji Kamiskiego dokonaa

do reszty dziea upadku sceny polskiej we Lwowie. Sub-

wencja Stanów zbyt szczupa i zapóno udzielona nie moga
adn miar wystarczy na ratunek Kamiskiego i sceny

polskiej z tej toni. Gos powszechny obwinia Kamiskiego

o z administracj, jakkolwiek przyznawano mu w zupe-

noci niepospolite zalety kierownika artystycznego...

Powstaa wiec za inicjatyw zacnego deputata Stanów

Tadeusza Wasilewskiego l

) myl utworzenia prywatnego to-

warzystwa akcyjnego, któreby przyjo administracj sceny

polskiej na wasny rachunek, pozostawiajc artystyczne jej

kierownictwo Kamiskiemu. Myli tej chwyci si skwapli-

wie Kamiski, gdy bya ona dla niego ostatni desk ra-

tunku. Ju od pocztku roku wiodo mu si coraz to go-

rzej. Publiczno stronia od teatru, milczaa zawzicie kry-

tyka, sowem ruina szybkim zbliaa si krokiem. Od d.

1. stycznia do Wielkiej Nocy (2. kwietnia) da Kamiski
29 przedstawie, w tej liczbie dziesi sztuk nowych lub

) Tadeusz Chochlik z Wasilewa Wasilewski, wicemarszaek Stanów

i konsyljarz gubernialny spdzi cae ycie w usugach publicznych. Wasi-

lewski byt jednym z najwiatlejszych i najzacniejszych obywateli galicyj-

skich; on to wniós na sejmie w r. 1844 sprawo uwaszczenia wocian.

Wysoce wyksztacony, popiera gdzie móg wszelkie objawy ycia narodo-

wego, opiekujc sic gorliwie mod literatur i scen narodow. Dom Wa-
silewskich by przez dugie lata jednem z nielicznych ognisk umysowego

ycia wc Lwowie. W usugach publicznych straci Wasilewski cay niemal

majtek; umar w pocztkach marca 1850 r. w Jurkowicach pod Ztoczowem
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przynajmniej nowymi ochrzczonych tytuami. Byy nieni

mianowicie : f

Dramaty: Dawniej, póniej, teras (5. stycznia, Scri-

be). — Trzydzieci sze lat z ycia dwojga
.
kochanków (19.

lutego)— Przejadkina Wschodzie (12 marca, Wolf). — Narze-

czona z Lamermoru (2. kwietnia, Ducange).

Komcdjo: Cztery lata po lubie (12. marca, D'Ar-

tois) — Dorose dzieci (12. marca, Kotzebue)

Komedjo-opera: Witt- na pokucie ( 1 9. lutego).

Opery: Lwowianka królowa Golkondy czyli Finfa

w obrotach (25 stycznia) *) — Samuel Zborowski> czyli TFiW-

kopolanie (f> marca).— Czaromys czyli JW-w/y GopaKruwicy
1 1. marca, sowa ókowskiego, muz. Kurpiskiego 2

). W partji

Kuimira w Czaromylc debiutowaa pna. Krantz.

M e. 1 o d r am a : Chop panem milionowym czyli Zteie-

wica ze wiata Czarodziejskiego (10. marca, tekst Raimunda,

muz. Dreehslera).

W dniu 7. kwietnia 1830 r. zawiadomi Kamiski Wy
dzia Stanowy, i zmuszony dugami zamierza odda we
wrzeniu t. r. administracj teatru zawizujcemu si towa-

rzystwu akcyjnemu, które zobowizuje si zakupi od niego

garderob i bibliotek, spacie jego wierzytelnoci i zatrzy-

ma go jako artystycznego kierownika sceny. Uprasza za-

tem o pozwolenie zamknicia teatru na pewien czas z wy-

jtkiem kontraktów i o wypat reszty subwencji za rok

1830 3
). W dwa tygodnie niespena otrzymawszy przychyln

odpowied Stanów, zamkn Kamiski teatr na przecig

czasu jednomiesiczny (od d. 23. kwietnia do d. 24. maja).

Z pocztkiem kontraktów rozpoczto na nowo przedstawienia

odegraniem nowej komedji, p. t. Nowy sposób wydania córek

za maj (24 maja). Z nowoci nadto przedstawiono:

') To gamo co „Krakowianka w Golkondzie" i „Alina królowa Gol-

kondy"

.

) ..Czaromys" grano ju w roku 1829.

*) L. 256 dnia 7. kwietnia 1830. r. (Arcb. wydz. kraj.)
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Komedj: Zycie wedug najlepszego tonu, (4 czerwca)

i dzieo sceniczne ukasz z pod ukowa (18 czerwca).

Przedstawienie na dochód ubogich zoone z krotochwili Bur-

mistrz zapiecztowany i z opery Zamek na Czorsztynie, zamkno
yr dniu 2. lipca 1830 r. szereg widowisk danych we Lwo-

wie w cigu dwudziestoletniej dyrekcji Kamiskiego *).

) Od Wielkiejnocy po dzie 2. lipca t. r. byoU przedstawie polskich

Bepertuar sceny polskiej amiesicza Gazeta lwowska poczwszy od dnia 4.

stycznia 1830 r.
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Ul.

Teatr pod zarzdem Komitetu Towarzystwa akcyjnego.

Rok 1830 : Zawizanie towarzystwa akcyjnego. — Komitet. — Otwar-

cie teatru dnia 24. wrzenia. — Wysiepy uczkowskicj. — Nowakowski

i Sinochowski w Warszawie. — Repertuar. — Rok 1831 : Epidemia we
Lwowie. — Ugoda z artystami na udziay (d. 15. padziernika). — Rok

1832: Repertuar.

Za inicyatyw Tadeusza Wasilewskiego powstao, jak

ju wspomnielimy, akcyjne towarzystwo prywatne celem

objcia przedsibiorstwa sceny polskiej na wasny rachunek.

Kamiskiemu pozostawiano artystyczne kierownictwo sceny.

Komitet przejmowa na siebie zapat dugów Kami-
skiego w ratach rocznych, w zamian za co Kamiski odda
Komitetowi na wasno garderob, dekoracye i bibliotek.

W dniu 12. Czerwca odbyo si pierwsze zgromadze-

nie akcyonaryuszów, których do tego czasu zebrao si 46.

Zebrani wybrali z swego grona Komitet zarzdzajcy (Hen-

ryk hr. Fredro, Dominik Jakubowicz, Józef Kopotowski,

Pawe Rodakowski, Wincenty Zitkiewicz.) upowaniajc
takowy do przedsiwzicia wszelkich czynnoci przygotowa-

wczych celem otwarcia sceny polskiej ju we wrzeniu b. r.

Zarazem zaczto krzta si we Lwowie i na prowincji

celem zebrania jak najwikszej liczby akcyonaryuszów.

We Lwowie zajmowa si t kwesty Zitkiewicz, na pro-

wincyi uproszeni przez Komitet delegaci.

Pocztek nowego przedsibiorstwa jak zwykle w takich

razach zapowiada si wietnie. Prócz zaangaowania caego

towarzystwa Kamiskiego z lat dawniejszych (z wyjt. Nowa-

*) Cel i wewntrzne urzdzenie tego towarzystwa podaje „Plan

utrzymania teatru polskiego we Lwowie prze: prywatne towarzystwo na

ak.yjo". Rozmaitoci i 1830. Nr. 41.
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kowskich), sprowadzono . na szereg gocinnych wystpów
pn. Zuczkowsk (póniejsz Halpertow.), z si modszych
przyjto: Jarosiewiczown, Nawrock, Królikowsk, Marcel
i Krawczyskiego.

Otworzono teatr dnia 24. wrzenia 1830 r. melodram
Trzydzieci lat z ycia szulera.

Przed przedstawieniem wypowiedzia Kamiski prolog
wasnego pióra 1

) zawierajcy tak czsto powtarzane sowa
Scena zabaw czcz nie jest dla gminu
Ani nie jest wiech podego rzemiosa

;

Ona ze skay skry bije do czynu,

Mask gmin wabi, aby go podniosa.

Wiek swój pokrzywdz zdaniem zardzewiaem,

Kto czrzoj zabawy szuka w niej powodu,
Silniej ni dusza rozmawia si z ciaem.

Rozmawia scena ze sercem narodu

;

•Jcder. tam wze dwie strony kojarzy.

Co jedna czuje, druga ma na twarzy

:

Nastpio przedstawienie melodramy urozmaicone popi-

sami choreograf!cznemi panien Jarosiewiczównej, Marceli,

Królikowskiej, tudzie Rutkowskiej i Wilhelma (syna). Na-
der licznie zebrana publiczno przyjmowaa przy wstpie
oklaskami kadego z gówniejszych artystów. Palma pier-

wszestwa dostaa si tego wieczora uczkowskicj. rJej za-

chwycajca powierzchowno, a przy tern trafna osobliwie

doskona mimik wyszczególniajca si gra w podziw
i omamienie wprawia ca publiczno 3 )".

Wystpy uczkowskiej przecigny si do pierwszych
dni Grudnia. Z kolei przedstawia nadobna artystka Viard
(Precyoza), Jadwig (Harald), Joann (Dziewica Orleaska),
Ryks (Ludgarda), Ohimcn (Cyd) tudzie Elwir w Mu
z zonie, oraz Zofi w pierwszem przedstawieniu komedyi
Fredrowskiej Przyjaciele.

1

) Rozmaitoci r. 1830, Nr. 40.
2
) Teatr polski we Lwowie. — Rozmaitoci r. 1830. Nr. 40.
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Po raz ostatni wystpia uczkowska na scenie lwow-

skiej w komedji Maiwina d. 6. Grudnia 1830 r. Z nowoci

po koniec t. r. przedstawiono dramat z fr. Huberta Amelia

Mansfield (25. padziernika), jako te komedje : Przyjaciele

(24. listopada, A. Fredro), Malwina (6. grudnia, z fr.),

Baron dc Trcnk (31. grudnia ), tudzie oper Fioravantego

piewaczki wiejskie (17 grudnia).

Z si nowonabytych popisywali si : Krawczyski, w roli

Haralda (Harald). Nawrocka w partyi Agaty w „najulubie-

szych scenach Wolnego Strzelca i pna. Jarosiewicz w ko-

medji : Kto kocha ten si kóci (w roli Magosi)- Powrócili

te do Lwowa po rocznej niebytnoci Rudki ewiezowie. Da-

wa sic czu w komedyi brak Nowakowskiego, który od

pocztku roku bawi gocinnie przy scenie warszawskiej.

Ulubieniec publicznoci lwowskiej nie móg si uskara na

ozibe przyjcie w Syrenim grodzie 1

); z uniesieniem przyj-

mowano go zwaszcza w popisowej dla roli Fortunata

w Chopie milionowym. Mimo to „wysze - zapewne wzgldy
stany na przeszkodzie, i Nowakowski nie zosta wliczony

na stae w poczet czonków sceny warszawskiej. Na gru-

dzie t. r. zjecia Nowakowski z Warszawy do Krakowa,

gdzie przedsibiorstwo teatralne po nieudolnym Kuszew-
skim dostao si w rce Jana Mieroszewskiego.

Mniej pomylnie powioda si druga wycieczka do

Warszawy rówienikowi Nowakowskiego Smochowskiemu.

Melodrama panowaa wówczas wszechwadnie na scenie

stoecznej. Szyller i klasyczni autorowie w ogólnoci nie mieli

wstpu na scen warszawsk. Nie dziw wic, e Smochowsk

•) Pod dat: Warszawa 28. lutego 1830 r. pisze Ksawery Prek:

„Dawano dzi „Chopa milionowego". Ta sztuka bdc ju p wtarzan kil"

kanacie razy, tyle miaa przecie widzów jak w pocztkach. Ora Nowakow-
skiego lwowskiego, uin.e jej doda takiej nowoci, e kady patrzy na
z ciekawoci

;
gdy ulubiony chopek nioscy mioty ukae si na scenie

jucie tysiczne zbiera oklaski 14

. (Dziennik Ksawerego Preka t. 2. str. 15)

piewki Nowakowskiego w Chopie milionowym cieszyy si ogromn po-
pularnoci. Wydano je osobno drukiem p. t. Mioteki.
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za przybyciem do Warszawy znalaz sic w tern trudnem

pooeniu, i nie mia w czem wystpi. Powany repertuar

stworzony przez Kamiskiego dla sceny lwowskiej, by tu

zupenie nieznany. Na domiar nieszczcia po pierwszych

swych w Warszawie wystpach (d. 15. maja, Walter w dra

macie Castellego Terem i Ernest w Nienawici kobiety

Werner w Trzydziestu latach ycia szulera d. 26. maja)

uleg Sraochowski kilkotygodniowej, cikiej chorobie. Do-

piero po duszej przerwie wystpi artysta w dniu 10. lipca

t. r. w roli Saula we wznowionej dla umylnie na scenie

warszawskiej trajedji Altierego (Saul). Zapomniany klasyk

woski nie zdoa przemówi do przekonania publiczno

warszawskiej.

Gra Smochowskiego wywoaa sprzeczne zdania w tam

tejszej prasie. acniej zrozumiano i uznano talent i prac
lwowskiego gocia w rolach Waltera (Teresa) i Wernera
(w Trzydziestu latach ycia szulera 1

).

Korzystajc z oywionego chwilowo zajcia si losami

sceny polskiej w kraju, usiowa, a napróno, zarzdzajcy
eatrem komitet wyjedna dla niej silniejsze u Stanów gali-

cyjskich poparcie. Proba Henryka hr. Fredry wniesiona

imieniem komitetu o podwyszenie rocznej subwencji do wy-

sokoci 3.000 z. m. k. rocznie napotkaa na pewien opór

w onie obradujcych w tyme roku Stanów krajowych.

Przewaajc wprawdzie wikszoci uchwaliy Stany za
dan przez komitet podwyk subwencyi, uchwaa tajednak

nie uzyskaa sankcji monarszej i subwencja dla sceny pol-

skiej w tej co i poprzednio wysokoci utrzymaa si na dal-

szych lat pi t. j. do roku 1835. 2
)

) Gaz. Kuryer Warszawski 1830 r. Nr. 131. 139. 181. Gazeta War-

szawska 1830 r. Nr. 130. 140, 182. 183. Wyjtki z recenzyi warszawskich

podaj Rozmaitoci lwowskie za 1830 r. Nr. 40.

') Petycya Henryka lir. Fredry z daty 16. padziernika 1830 r.

690/123 (Arch. wydz. kraj.). Czynnoci sejmu który .... d. 18. padzier-

nika 1830 r. zgromadzi si i trwa do d. 23. miesica i roku tego (Lem-

berg k. k. Aerarial Druckerei 1832) str. 52. 54. 56.
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Wybuch rewolucji listopadowej w Warszawie w jesieni

roku 1830. poczyna le wróy nowemu przedsibiorstwu

teatralnemu. W obec powszechnego zajcia si losami walki

o niepodlego zakordonowej braci, teatr ustpi musia na

drugi plan. wietne nadzieje powoane do ycia pomylnym
stanem rzeczy w pierwszych miesicach walki odbiy si

gonein echem w Galicyi. Modzie dya przedzierajc

si przez kordony austryackie pod znaki narodowe.

Teatr opustosza. Ju z kocem lutego 1831 r. zmu-

szony by komitet teatralny doprasza si u Wydziau Sta-

nowego zasiku w kwocie 1000 z. m. k. na „gwatowne
potrzeby". Jakkolwiek w sprawie wysokoci rocznego wspar

cia dla sceny lwowskiej nic zapada jeszcze ostateczna de-

cyzya, mimo to za zgod rzdów krajowych zado uczy-

niono probie przedsibiorców. 1

)

Z dzie nowych w czasie od l. stycznia po koniec

Maja odegrano :

Trajedj : Dymitr i Marja czyli Wróba i Zemsta

(4 lutego, J. Korzeniowski).

Dramat: Mac-Dovel, czyli Cierpienia zbrodniarza

(28 stycznia).

Komedje: ozkosze i cierpienia chorego z mioci. —
Tajna korespondeneya (11. lutego). — Kobiety (23. marca, De-

moustier). — Lekarz cudzego honoru (13. maja).

Komedyo-oper: Wujaszek z Ukrainy (11 . lutego).

Melo dramy • Gwiazdo król Tatrów i odludek (23.

utego, Raimunda, Der Alpenkónig). - Dyament króla duchoto

(29. kwietnia, Raimunda).

Najwaniejszym wypadkiem w tym roku na scenie

lwowskiej byo przedstawienie Dymitra i Maryi, oryginalnej

trajedyi romantycznej Józefa Korzeniowskiego.

Byo to pierwsze dzieo tego autora przedstawione we
Lwowie. Korzeniowski bawicy w tym czasie w Kijowie

*) Archiwum wydz. krajowego 1. 183. d. 25. lutego 1831 r.. 1, 276/6

d. 29. marca ]£31. r.
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spowinowacony z Benz przez on tego z domu Róa-
sk, rozpocz Dymitrem i Mary szereg prac dramatycznych

pisanych dla sceny lwowskiej. Prace swe przesya na rce
Benzy, ufny, e dziea jego znajd tu dzielnych przedsta-

wicieli. Warszawa nie bya dla jeszcze dostpn. Z ko-
cem maja pooenie teatru pogorszyo si jeszcze bardziej.

Prócz niepomylnych wieci, dochodzcych z pola walki,

które deprymujce w Oalieyi wywieray wraenie, zjawi

si po raz pierwszy we Lwowie, niepodany, straszny

go... cholera.

Z gbin Azyi przyniosy do Kongresówki t grona

epidemi hufce cara Mikoaja, dce na zgniecenie ostat-

niej iskierki wolnoci na ziemi polskiej. Supy graniczne

nie stawiay adnej zapory dla epidemii, która z przeraajc
szybkoci rozszerzya si po caym kraju. Od ostatnich dni

maja po koniec wrzenia t. r. zabraa cholera wedle urz-

dowych wykazów okoo 2.000 ofiar w samym Lwowie. Bya
to miertelno przeraajca dla miasta, liczcego o poow
mniej ludnoci ni obecnie.

Oba teatra, polski i niemiecki, zostay zamknite. Ar-

tyci rozproszyli si. Czonkowie sceny niemieckiej otrzymali

przynajmniej wsparcie od rzdu, artystom polskim i tego

odmówiono, puszczajc ich na wol Opatrznoci 1

).

Gdy wreszcie z dniem 20. padziernika t. r. otworzono

napowrót scen polsk, komitet towarzystwa akcyjnego ad-

ministrujcy teatrem, istnia ju tylko na papierze. Miejsce

jego zaja sp<'>ka artystów, grywajca na wasny rachunek.

Straty materyalne poniesione w latach nastpnych przez

akcyonaryuszów i brak dostatecznych funduszów na dalsze

utrzymanie sceny, stay si powodem, i zezwolono Kami-
skiemu na zawarcie ugody z artystami, moc której dochód

czysty, jak równie i subweneya Wydziau miay by dzie-

lone midzy artystów w stosunku do pobieranej gay. Ugoda

») Petycja komitetu z daty 10. czerwca 1831 r. 1. 473 i odmowna

odpowied rzdu z d. 22. styczuia 1832 r. (!) 1. 31. (*rch. wydz. kraj.)
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ta zawarta w d. 15. padziernika 1831 r. miaa obowizy-

wa po koniec czerwca 1832 r.
1

).

Przedstawienia rozpoczto w d. 20. padziernika ko-

medy Fredry M i ona. Po koniec roku dano w ogóle

21. przedstawie, a w tej liczbie take komedye Panny na

wydaniu i motyl Marsana (t. Starzewski) gran po raz

pierwszy na tutejszej scenie d. 21. listopada t. r.

Podobny ustrój wadzy w teatrze, jakim by podzia

takowej midzy komitet, Kamiskiego i artystów, soeye-

taryuszów nie móg si naturalnie dugo osta.

Kwestya subwencyi wypacanej przez Wydzia Stanowy

daa ju w styczniu 1832 pierwsze haso do swarów i roz-

terek miedzy Kamiskim a artystami, które odtd ju przez

cay dziesitek lat szalay ze szkod sceny i sztuki. Sub-

wency za r. 1832, po wyjanieniach komitetu, e teatrem

nadal zajmowa si bdzie, wypacono na rce skarbnika

komitetu Zitkiewk-za r
). Z dzie nowych przedstawiono po

dzie 1. lipca 1832 r.

Dramaty: ycie bliniaków, czyli koleje losu (20.

marca). — Izora czyli Szalestwo zprzestrachu (27. kwietnia ).
—

Szary czowiek czyli Wyjazd na krucjat Cz. I. (4. maja). —
Szary czowiek Cz. II. (11. maja).

Komedye: Jarmark pod witym Jurem czyli Awan-
tury bliniaków (20. lutego). — luby w rozkazu króla (16.

marca).

Balet: Oszukana staruszka, czyli ywy portrety
kwietnia).

Przedstawienie Krakowiaków i Górali na dochód ubo-

gich dane d. ?. lipca 1832. r. byo ostatniem w cigu dwu-
letnich, niefortunnych rzdów towarzystwa akcyonaryuszów.

l

) Gae te byy nastpujce : Kamiscy 140 z. ink., Starzcwscy 108

rf., Radkiewiczów ie IW z., Benza 05 z., Smochowski 55 z., Soski
32 z., Botnicki 32 z.. Salowa 24 z., Rutkowska 24 z., Krupicki

42 z.
t m. k. miesicznic. (L. 170. 1832 r. Arcb. Wydz. kraj.)

) (L. 20 15. stycznia 1832 r.) Archiw. wydz. kraj.
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Teatr pod zarzdem Spóki artystów.

Kok 1S:52: Stpienie teatru spórc-o artystów. Komitet spóki. —
R. 18:« : Fredry 1 u h y pnni e s k i e i D y liza n s. — R. 183 4

Fredry Zemsta. Ciotunia. Korzeniowskiego Pikno zjriih,

Wyjazd do Czerniowiee. - R. 1835: Teatr francuski. Fon rani. Wyjazd do

Stanisawowa. — Krytyka dzie Fredrowskich pióra Goszczyskiego i Pola,

Zajcie miedzy Kamiskim a artystami z powodu subweneyi Stanów. —
R. 1880: Korzeniowskiego V. akt. - Raimunda : Ma rnotrawca. —
R. 1S87: Prolta Kaiuiiiskici;o do Stanów o podwyszonie rocznej subwen-

eyi. — R. 1888 : Wystpy S/.edlerówncj. — Stosunek dawnych artystów do

modszych. — R 183!) : Petronela Zamecka. — Wycieczka do Tarnopola,

Nowakowscy w Krakowie. — R. 1840 : Teresa Palezewska. Majerówna,

Bogumi Dawizon. — R. 1S41 : Król Lir. — Towarzystwo panny Ueor-

ges. Niefortunna wycieczka do Tarnopola. Wystpy Dawizona na scenie nie-

mieckiej. — Aniela Aszpergerowa. —
• R. 1842: Korzeniowski: Cm ar li

i ywi. Ostatnie przedstawienie w starym teatrze. — Przemowa Kamili-

s kiego. — Dalsze koleje ycia i mier Kamiskiego.

Niefortunny stan sceny, który skoni komitet akeyo-

naryuszów do wyrzeczenia si administracyi teatru polskiego,

spowodowa objcie dyrekcyi tego przez grono eeluiejszych

artystów z Kamiskiin na czele. Zamiana ta nie bya wcale

korzystn ; — wskazuj na to dzieje sceny polskiej po

r. 1842.

Z chwil ustpienia komitetu pozosta tene duny
artystom tytuem zalegej gay kwot 1.500 z. m. k.

Na zabezpieczenie tego dugu oddali Wasilewski i Bobowski,

wystpujcy w charakterze penomocników komitetu, arty-

stom garderob i bibliotek, a do czasu uiszczenia tej

kwoty. Nadto zobowizaa si spóka artystyczna do umo-

rzenia reszty dugów Kamiskiego (w cznej kwocie 2.000

z. m. k. w cigu lat czterech, do r. 1830) w rocznych

ratach po 500 z. m. k. tudzie do zatrzymania obojga

Kamiskich przy scenie z ga miesiczn po 150 z. m. k.
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Komitet spóki artystycznej tworzyli : Benza, Starzew-

ski, Kudkiewicz, Sinoehowski, pod przewodnictwem Kami-
skiego. W jesieri 1833 r. pomnoyo skad komitetu przy-

bycie Nowakowskiego, — który po kilkoletniej przerwie

powróci na stae do lwowskiej sceny.

Przewodnictwo Kamiskiego byo natury czysto nomi-

nalnej, nie mia on adnego wpywu, ani na artystyczny, ani

na administracyjny kierunek teatru w obecnym lat dzie-

sitku. Nazwisko jego suyo spóce za firm w obce wadz
i Wydziau Stanowego, wypacajcego subwency, która

stawaa si niejednokrotnie koci niezgody midzy Kami-
skim a artystami 1

). Spory to opieray si a o drog sdow.
W dniu 21. padziernika 1832 otwarto teatr polski pod no-

wym zarzdom Przedstawiono Odludków i poet, tudzie

komedyjk Kasztelanie na prdee. Po koniec roku nie przed-

stawiono adnego nowego utworu. W dniu 23. listopada t. r.

odwiedzi teatr polski Arcyksi Ferdynand. Przyjto go

Krakowiakami i obrazem mitologicznym. W kocow scen

Krakowiaków woono piewki niemieckie na cze Arcy-

ksicia. W r. 1833 grano od 1. stycznia do 5. lipca bez

przerwy.

W tym czasie przedstawiono z nowoci

:

Dramaty: Dziesi lat ycia ony czyli Ze rady (8*

marca). — Dwa cicia paasza (29. marca). — Marya de

Rohan, czyli Pojedynek (7. maja). — Sierota (17. maja).

—

Klotylda czyli Skutki obkanej mioci (28. czerwca).

Komedye : luby panieskie czyli Magnetyzm serca (15.

lutego, Fredro) i Dylians (22 marca, Fredro).

Gównym wypadkiem byo pierwsze przedstawienie

lubów. Nader licznie zgromadzona publiczno przyja

z zapaem nowe arcydzieo ulubionego autora, prasa zali-

czya je bez wahania do najcelniejszych utworów naszej

b*teratury ). Po koniec sezonu letniego powtórzono luby siedm

*) L. 205 (7. kwietnia 1832 r.) — L. 477 (11. lipna r.) —
L. 755 (5. padziernika r. 1835.) — (Aroh. wydz. kraj.)

a
) Rozmaitoci r. 1832. Nr. 8.
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razy
;

zaszczyt ten nie wielu dzieom przypada w owe

czasy w udziale. Z dniem 5-go lipca t. r. zamknito teatr

na dwa miesice ; otwarto go napowrót dnia 2. wrzenia

Szko obmowy Szerydana. W padzierniku powróci No-

wakowski, zbierajc laury i oklaski jako Joicialski (28 pa-
dziernika).

Z dzie nowych przedstawiono po koniec roku

:

Dra m a t y : Testament ubogiej kobiety (23. wrzenia, Pu-

cange). — Gustaw, icychowaniec lasów Dalekarlijskieh (7.

padziernika, Lambignon.)

Komedy a: Dzie po lubie (1(>. padziernika). —
Szesnastoletnia królowa (25. padziernika). — Drugi ja czyli

Dwóch jak jeden 1

) (12. grudnia).

Najwicej zajcia obudzi dramat Gustaw wychowaniec

lasów Dalekarlijskieh, pióra .T. Lambignona, nauczyciela j-
zyka francuskiego we Lwowie. Utwór ten nader efektowny

powszechnie si podoba.

Przekadu dla sceny polskiej dokona Kamiski; ró-

wnoczenie grano Gustawa na miejscowej scenie niemiec-

kiej
2
). Podobnie, jak w roku poprzednim, utrzyma sic w r.

1834 teatr polski do pierwszych dni lipca we Lwowie.

W tym czasie przedstawiono po raz pierwszy:

Trajcdy: Mega (4. kwietnia, A. Karnicki).

1) r a m a t y : Zmista niewolnika < Sedlitz, 8. stycznia). —
Czemu nie bya swrota (28. stycznia, Fr. Skarbek). — Pie-

kielna wiea (14. marca, Dumas). — Pikno zgub < 11.

kwietnia, J. Korzeniowski).

Komedye: Mirandolina (22. stycznia, Goldoni). —
Zemsta (17. lutego, Fredro). — Ciotunia (lb\ czerwca,

Fredro).

Najwikszem powodzeniem cieszyy si: Zemsta i Cio-

tunia Fredry a
\ natomiast trajedya Karnickiego Mega upa-

') Rozmaitoci r, 1833. Nr. 45, — Mneniosine r. 1833. Nr. 96.

*) Rozmaitoci 1833. Nr. 42. — Mnemosine 1883. Nr. 88.

a
) Podajemy wspóczesn ocen „Zemsty" zamieszczon w „Rozmai

toeiach* : „Pan Fredro jak wszdzie w charakterach jest mocny, tak i tu

Teatr polski we Lwowie.

10
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da po pierwszcm przedstawieniu; znuona i znudzona pu-

bliczno przezwaa j „mk" 1

,). Niemniejszem od dzie

Fredrowskich powodzeniem cieszy si na tutejszej scenie

dramat Pikno zgub Korzeniowskiego. Bya to druga

z rzdu praca zasuonego autora, któr ogldaa publicz-

no lwowska 2
).

W dniu 2. lipca t. r. zakoczono sezon letni Skpcem,
poczem artyci lwowscy wyjechali na szereg przedstawie

do Czerniowiec, gdzie bawili do koca miesica. W pierw-

szy i ii dniach sierpnia zatrzymao si z powrotem towarzy-

stwo lwowskie na czas jaki w Stanisawowie. Sezon zi-

mowy we Lwowie rozpocz Gracz Iftlanda dnia 3. wrze-

nia t. r. Po koniec reku przedstawiono po raz pierwszy:

Dramat Fr. Skarbka Sumienie (26. wrzenia).

Komedye: Garrik w Bristolu (13. listopada,! Deibard-

stein). — Dlaczego (15. grudnia).

Melodram: Marga Róa czyli Noc Boego Naro-

dzenia Ol. grudnia), tudzie zabaw dramatyczn Jdru
z Jedrgchowa (28. grudnia).

rozwin je bardzo trafnie ie tak rzek, opar na hUiorycznych podaniach

zwyczajów naszych ojców, w pocztkach drugiej poowy zeszego wieku.

Midzy innymi uday mu sic bardzo szczliwie dwa charaktery: junak

z czasów konfederacyi barskiej i powolnego, zimnego, grzecznego, ale c-

rego rejenta, w któryin przywoa nam na pami czasy diwnej palestry

Caa sztuka ma wiele scen wzorowych, wieie dowcipu, ale szczególnie akt

4-ty jest peen najznakomitszych sytuacyi". — (Rozmaitoci 1834 Nr. 9.)

Równie ciekaw jest ocena Zemsty pióra I*3zka Dunina Borkowskiego

(Dziennik mód paryskich z r. 1841 Nr. 8.) — Borkowski uderza gównie
na nienaturalnoe kreacyi Papkina, przypominajcego zdaniem jego „Don
Kiszota". — Wzmiank o „Ciotuni" podaj Rozmaitoci r. 1834. Nr. 26.

') Jeszcze w r. 1833 wyszy z druku we Lwowie „Pisma Antoniego

r. Karnickiego". — Anonim „Rustykus — Szubrawiec1 skrytykowa je

bezlitonie, ale trafnie i dowcipnie (Czasopismo naukowe od Zakadu Osso-

liskich 1833. Z L—II. *tr, 39—61 i 25—43). — Odpowiedziay na t ocen
Rozmaitoci w r 1834. (Nr. 19. atr. 151.) w nadesanym artykule wychwa*
bje Meg pod niebosy. — Mimo to jednak Mega upada. — Wspomin*
o niej L. Borkowski w swej „Cymbaladzie".

») Rozmaitoci 1834. Nr. 17.
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W roku 1835 grywano podobnie, jak w latach poprze-

dnich, do poowy lipca z przerw od dnia 8. maja do dnia

8. czerwca, w którym to czasie dawao przedstawienia prze-

jezdne towarzystwo francuskie pod dyrekcy p. Fouraux.

Z dzie nowych przedstawiono w tym czasie

:

Dramaty: Maryanna (23. stycznia). — Matka i córka

(16. lutego).

Komedye: Dwóch Karolów czyli Skpiec (2ó. lu-

tego, A. Karnieki). — Gwatu co si dzieje (2. marca,

Fredro). — Pani mecenasowa, czyli Sprawa rozwodowa (30.

marca, Korzeniowski). — Moz tvdowy (6. kwietnia, Du-

mas). — Doyicocie (12. czerwca, Fredro). — Wybawca (3. lipca,

z muzyk Ruckgabera).

Komedyo-oper: Trzy dni iv Lubieniu (0. lutego).

Sezon letni skoczy si z dniem 15. lipca, poczem na-

stpi wyjazd do Stanisawowa.

Rok 1835 pamitny bdzie nietylko w dziejach sceny

lwowskiej, ale take w dziejach sceny polskiej w ogóle na-

gleni zamilkniciem Fredry. W sile wieku i w penym roz-

kwicie talentu usun si Aristofanes polski z widowni pu-

blicznej i przez lat czterdzieci t.j. do chwili zgonu, stateczne

zachowa milczenie.
»

Szkoda to niepowetowana dla sceny i talentu jenialnego

autora. Przyczyn tak nagego, stanowczego kroku w dzia-

alnoci literackiej Fredry, byy tendencyjne krytyki dzie

jego pióra Wincentego Pola i Seweryna Goszczyskiego,

które ukazay si w tym czasie- w czasopismach krakow-

skich. Podczas gdy Pol zwc Fredr „malownikiem salonów"

oddaje uznanie jego talentowi i zachca go do dalszej pracy

w odmiennym, dodatnim kierunku, jaki zaznaczy stworze-

niem Zemsty, dalej posuwa si Goszczyski odmawiajc

twórcy lubów zdolnoci w wyszej komedyi, zarzucajc

mu antinarodowe tendeneye 1

)

) Pierwszem z kolei byo wystpienie Wincentego Pola w „Kwar-

talniku Naukowym** (Kraków 1835). W artykule „Teatr i Aleksander Fredro

<t. l..str. 347-363.) wykazuje Pol. ii Fredro jest malownikiem salonów,
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O ile niesuszn bya krytyka Goszczyskiego, zda si,,

dowodzi nic potrzebujemy; najwymowniejsz odpowiedzi

na wy przytoczone zarzuty, jest owa niespoyta warto
arcydzie Fredrowskich, bdcych ozdob repertuara scen

polskich po dzi dzie.

Równoczenie niemal przyszo do otwartej wojny mi-
dzy Kamiskim a artystami. Jak na wstpie obecnego roz-

dziau zauwaylimy, stanowisko Kamiskiego jako przewo-

dniczcego komitetu artystycznego, zarzdzajcego scen,

byo nie zbyt przyjemnem, a zarazem zupenie bez wpywu
na losy sceny. Usuwany systematycznie od rzdów teatrem,

zniechcony do artystów, którzy jego kierownictwu za-

wdziczali w znacznej czci saw sw i stanowisko na

scenie, obojtnia Kamiski dla teatru, oddajc si prze-

wanie pracom literackim i redakcyjnym 1

).

Artystom zdao si nie bez racyi uciliwem zobowi-

zani do spaty ratalnej dugów Kamiskiego i zatrzymanie

i przedstawia niemal wytycznie ludzi tej kasty .,którzy spoczywajc na lau-

rach przeszoci w magicznem wietle urody wczorajszego urnalu, samych

siebie gorzk s ironi". — Najwyej z komedyi salonowych stawia W.
Pol luby, i zaznacza dodatni zwrot w kierunku literackiej dziaalnoci

Fredry, którego pierwszym by wyrazem Jowialski, a drugim Zemsta:

kiedy salonowe sztuki Fredry — (sowa Pola) — „byy obrazem powszechnego

zepsuciu, któro tylko w innem wietle okazane, ju tragiczne obudziby mogy
uczucia, pozostanie „Zemsta" po wszystkie czasy obrazem uczciwego obyczaju,

szczcia i cnoty domowej". O wiele bezwzgldniejszem, niesprawiedliwein

nawet byo wystpienie Seweryna Goszczyskiego w artykule „Nowa epoka

poezyi polskiej". — (Powszechny" pamitnik Nauk i Umiejtnoci, braków

1835. — Lipiec T.
V

H. str. 5—21). — Zaliczajc Fredi do franeuzezyzny

w literaturze naszej, przypisuje Goszczyski powodzenie jego utworów „mil-

czeniu talentów pojmujcych swe pow.oanie". Przyznaje wprawdzie talentowi

Fredry, jakkolwiek podrzdnemu, dowcip, wesoo, atwo wierszowania,

i kilka miejsc godnych znakomitego pisarza", do tej szesypty uznania dodajo

jednak Moszczyski cay poczet zarzutów. „Styl Fredrowski, jego wiersz"

jest zdaniem Goszczyskiego : „wymanierowaniem jzyka trybem francuskim,

komedye karykaturami".
l
) W styczniu 1835 r. obj Kamiski redakcy „Gazety Lwowskiej*

i „Rozmaitoci" i zatrzyma takow w swein rku a do t: 1848.
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obojga Kaniiskich przy scenie z ga 150 z. m. k. mie-

sicznie, na owe czasy do wysok; w jesieni r. 1835 przy-

szo do
. otwartej wojny midzy artystami a dawnym ich

kierownikiem. Casus belli stanowia szczupa subweneya

Stanów, o której udzielenie na dalszych lat pi (t. j. do

r. 1840) wniós Kamiski podanie w padzierniku t. r. do

Wydziau Stanowego 1

).

W dniu 15. t. ni. zaniós komitet artystów do Wy-
dziau prob wrcz przeciwnej treci od petycyi Kami-
skiego. W podaniu tem artyci opierajc si na faktycznym

stanie rzeczy t. j. na okolicznoci, e Kamiski jest tylko

tytularnym dyrektorem sceny, w rzeczywistoci za oni sami

s przedsibiorcami teatru, domagali si wrcz wypaty sub-

wencyi nie do rk Kamiskiego, lecz do rk komitetu 1
).

Petycyi artystów nie uwzgldniono, Kamiski zatrzyma sub-

wency, w dotychczasowej wysokoci przez Sejm uchwa-

lon 3
) na dalszych lat pi. W przykrem tem i gorszcem

zajciu trudno przyzna którejkolwiek ze stron bezwzgldn
suszno. Suszno formalna bya bezsprzecznie po stronie

artystów. Kamiski atoli, wpltany w lichwiarskie dugi

z czasów, gdy na wasny rachunek utrzymywa scen pol-

sk, móg take suszn do obecnego wsparcia ywi pre-

tensy.

Lecz wrómy do przerwanego toku opowiadania. Sezon

zimowy 1835 r. rozpocza po powrocie ze Stanisawowa

w dniu 4. wrzenia Zemsta.

Z nowoci po koniec roku przedstawiono dramaty

:

Rywalka (11. padziernika, Yictor) i Aniony (2. grudnia,

Dumas, — t. L. Siemieski) tudzie komedye : Familia

Riuebourg (2. padziernika). — Matka i panna (1. listo-

pada). — Ukad zawezesny (16. listopada, A. Karnicki). —
Córka skpca (18. grudnia).

*) Areh. Wydz. kraj. L. 738 d. 2. padziernika 1885 r.

) Areh. Wydz. kraj. L. 755 d. 15. padziernika 1835 r.

') Czynnoci Sejmu . . . d. 15. palziernika 1835 r. we .Lwowie roz-

pocztego d. 20. t. m. ukoczonego. (Lernberg P. Piller 183G). Str. 32.. 64.
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Rok 183b* nie róni si niczem od poprzednich. —
Grano bez przerwy a do poowy lipca. — W tym czasie

przedstawiono po raz pierwszy:

Dramaty: Familia Moronral (18. stycznia). — Ka-
rdy czyli Zbrodnia i ukaranie (10. lutego). — Lektorka (18.

marca). — Niewolnik w kopalniach Irlandzkich (20. maja) —
ona Fra Diavola (13. lipca, F. Skarbek).

Komedye: Popis malarza (b\ stycznia, Weissen-

thurra). — Zloty krzy (4. marca). — Szarlataniztn (4.

marca). — Maestwo jednogodzinne (23. marca).— Wojna

z kobiet (29 kwietnia). — Nawet w cJiatce byle z nim (1.

lipca).

W lipcu w czasie kontraktów, liczniejsych w tym

roku ni zazwyczaj, przypady wystpy gocinne Dbrowskiej,

artystki teatrów warszawskich i pny. Kampf, artystki z Kra-

kowa. Obie artystki nie zostay zaangaowane. Pitnastego

lipca poegnano Lwów Fredrowsk Zemst, poczem towa-

rzystwo lwowskie podyo znów do Stanisawowa. Sezon

zimowy rozpocz si d. 2. wrzenia t. r.

Po koniec roku wystawiono z nowoci

:

Dramaty: Honor mojej córki (28. padziernika)

i Pity akt (Korzeniowski, 18. listopada
1

).

Komedye: Spowied kochanków (17. padziernika,

Bauernfeld). — Rozwód, czyli Polka w Niemczech (25. li-

stopada, A. Karnickiego). — Z siedmiu najbrzydsza (2.

grudnia, Fr. Skarbek).— Opiekun (l<j. grudnia, W. Thullie).

Najwikszego atoli powodzenia dozna Marnotrawca

(przedstawiony po raz pierwszy d. 2(5. grudnia) melodramat

Rajmunda, przerobiony dla sceny lwowskiej przez Rudkie-

wicza. Mimo znacznie podwyszonych cen wstpu, teatr na

trzech po sobie nastpujcych przedstawieniach by wy-

*) Krótk wzmiank o Pi tym akcie podaj „Rozmaitoci" za r.

1836. Nr. 45. Dnia ló. padziernika 1840 r. przedstawiono „Pity aktu

na scenie niemieckiej we Lwowie w przekadzie Lidia. (Gazeta Lwowska
* r. 1840. Nr. 124).
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sprzedany, a wielki stosunkowo nakad na wystawienie melo-

dramatu zwróci sic, sowicie teatralnej kasie *)

Przedstawienie Marnotrawcy w d. 30. Grudnia zako-

czyo rok 1830. Rola Walentego bya popisem talentu No-

wakowskiego.

W r. 1837. podobnie jak w latach poprzednich, sezon

teatralny dotrwa do poowy lipca bez przerwy.

W tym czasie przedstawiono po raz pierwszy:

Dramaty: Zbójcy woscy (18. stycznia). — Gryzelda

(24. kwietnia, Fr. Halm). Rozwód z mioci (7. lipca). —
Wóczga (14. lipca).

K om e d y e : Omdziesieciohtni nowoseniec i 1 7. mar-

ca). — Wstyd faszywy (31. marca, Kotzebue). — Jus je-

stem rozsdna (7. czerwca). — Drugi rok czyli Czyja wina

(11. czerwca).

Od poowy lipca po dzie H. wrzenia t. r. teatr pol-

ski by zamknity.

Równoczenie usiowa Kamiski, acz bezskutecznie,

uzyska od Stanów podwyk rocznego wsparcia do wyso-

koci kwoty 4.000 z. m. k.
J
).

Probie tej dano wprawdzie posuch na Zgromadzeniu

Stanów, które wikszoci gosów uchwalio dan podwy-
k. Uchwaa ta wszake nie uzyskaa sankcyi monarszej

i subweneya pozostaa nadal w dotychczasowej wysokoci 3
;.

Od 6-go Wrzenia po koniec roku odegrano z nowoci ko-

medj Prawda i kamstwo (27. padziernika) tudzie melo-

drain Nestroya Na dole i na pieneszem pitrze (1 . grudnia,

z muz. Mullera). Rok' 1838 nieroni si niczem od po-

) Obsada ról „Marnotrawcy" bya nastpujca : „Walenty No-

wakowski, — ebrak: Benza. — Zotosaw: Suiochowski. — Dmnont:

Starzewski. — Wolf : Radkiewicz. — Liliana : Rudkiewiczowa. — Róa j

Rutkowska. — Stara baba: Salowa. (Mneinosine 1836. Nr. 14U). — Pisz

o „Marnotrawcy" Mneinosine r. 1837. Nr. <>. i Rozmaitoci Nr. 7.

) Aren. wydz. kraj. L. 7G0. 19. wrzenia 1837 r.*

3
) Czynnoci sejmu... w. d. 18. wrzenia 1837 r. rozpocztego a w d.

23. t m. zakoczonego. (Lemberg, k. k. Aerarial-dmickerei). Str. 36. 38.
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przednich. Kamiski zajty rcdakey Gazety lwowskiej,

znieclu < iy do sceny niewiele misza si do rzdów tea-

trem, którym komitet jak chcia, zarzdza.

Do poowy lipca przedstawiono nastpujce nowoci

:

Dramat y : Piercie (25. maja, Ducangc) i Pochoó
ukarana (8. czerwca, J. Korzeniowski).

Komcdye: Niebezpieczna ciotunia (21. stycznia, Al*

bim). — Esella (}K lutego). — Wiecznie czyli Sza modo-

ci (30. marca, Kurhinder). — Divóch nauczycielów (30.

marca). — Majtek (11. maja). — Kto pierwszy ten lepszy

(14. maja, Vial). — Lampart uliczny paryski (17. maja

Bayard i Yander-Burch ').— ucya sierota szkocka (6. lipca).

Mci o dramy: Waryatka (25. czerwca). W poowie

stycznia i w lutym urozmaicay przedstawienia dramatyczne

polskie, wystpy piewaczki Brodowiczowej w wyjtkach

z Cyrulika Sewilskiego i z Wolnego Strzelca. W poowie lu-

tego opucia Brodowiczowa scen lwowsk. Sezon letni

zakoczy si d. 13. lipca t. r. Krakowiakami (cz. 1)

i Obrazem poegnalnym. Drug poow lipca i cay sier-

pie przepdzili artyci lwowscy w Stanisawowie, za dnia

3. wrzenia rozpoczto na nowo przedstawienia we Lwowie

Pochomi ukaran. Po koniec roku odegrano po raz

pierwszy

:

Dramaty: Koronna ks. Saluzzo (5. padziernika).

— Marya (22. padziernika). — Szkoa ycia (7. grudnia).

Komcdye: Bukiet zgubiony czyli Starsza siostra

(29. padziernika). — Dwa pojedynki (16. listopada). —
Miniatury zon (1(5. listopada). — Zaehód soca (10 gru-

dnia). — Przewóz na rzece Sole (11 grudnia).

K o ni e d y o o p e r y : Antoni i Antosia (28 wrzenia)

We wrzeniu wystpili na scenie lwowskiej pastwo
Schmidkof. On by dawniej dyrektorem opery niemieckiej

w Wilnie, ona piewaczk. We Lwowie wystpili tylko

*) Grywana dzi p. t. „Ulicznik paryski". Oówne w niej role

przedstawiali NWakowska (Ludwik) i Nowakowski (jenera Morin).
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raz jedyny. Cenniejszym o wiele nabytkiem, z którego je-

dnak niestety nie umiano korzysta, byy debiuty Szedle-

równej, córki artysty miejscowej sceny niemieckiej. Wystpy
Szedlerównej w Helenie (12. padziernika), w Hamlecie, w
Belharyusza i w Matce rodu (80. istopada) znamionoway ta-

lent niepoledni, trajiezny, tak potrzebny do odwieenia si

lwowskiej sceny zwaszcza w personalu eskim. Trudno
bowiem przemilcze, e nielitociwy zb czasu nicoszczedza

bynajmniej artystek i artystów sceny lwowskiej. Tak pa-

nie, jak i panowie artyci, zachodzili powoli w lata, grywa-

c mimo to role, przypominajce im co prawda- mile bezpo-

wrotnie minion modo, mimo to jednak czstokro wprost

dla siebie nieodpowiedne. Naturalnym porzdkiem rzeczy

wadliwo ta wystpowaa w bardziej racy sposób u kobiet

ni u mczyzn. Mimo to nie mylano nawet o pozyskaniu

dla sceny si wieych, modych. Pewnego rodzaju nerwow
draliwo, waciw zreszt artystom dramatycznym na ca-

ej kuli ziemskiej, a przeradzajc si snadnie w zawi ku

modszym adeptom sztuki, potgowaa na scenie lwowskiej

w ówczesnych stosunkach jeszcze w r. 1N87 rozpoczta bu-

dowa teatru Skarbkowskiego.

Oryginalno ycia i charakteru zaoyciela dzisiejszej

fundacji Skarbkowskiej, nastrczaa atwe pole do rozsie-

wania najpotworniejszych wieci o przyszym dyrektorze te-

atru. Budowa wic nowego teatru powtarzamy, przypomi-

najca artystom dotd samowolnym panom sceny, e chwile

ich saniowadztwa s ju policzone, bya jedn z gównych
przyczyn, potgujcych ow draliwo naszych artystów do

nader wysokiego stopnia. Uczucie tej draliwoci objawiao

si za rzdów komitetu artystycznego, w systematycznem

zniechcaniu i lekcewaeniu si modych. Nie chcc uprze-

dza wypadków zaznaczamy na tern miejscu fakt, e Sze-

dlerówna, mimo wybitnego talentu, upoledzana w rozdawni-

ctwie ról i rzadko dopuszczana do wystpów opucia we

wrzeniu roku nastpnego scen polsk przenoszc si do

Digitized by Google



ir,4

teatru niemieckiego, gdzie j naleycie umiano oceni. l

)

Te same zajcia ponowiy si w r. 1839 z Zameck, a w la-

tach nastpnych z Aszpergerow i z Dawizonem.

Po dzie 15-go lipca 1839 r. przedstawiono po raz

pierwszy

:

Dramaty: Leonida czyli Stara ze Sureny (11. sty-

cznia). — Mateo czyli Dwaj Florentczykowie (18. marca,

Laurencin). — Pilno Lugdunu (24. kwietnia, Bulver). —
Córka upoledzona (24 maja).

Komedje: Stara (21. stycznia). — Jaki mk
lepszy (14. czerwca). — Syn narzeczon (24. czerwca).

Melodrain: Król zoldny czyi Szuler i Grabarz

(18. lutego, Varry, m. Schick).

Jak to ju z samego spisu dzie przedstawianych wcigu
kilku lat ostatnich wynika, e repertuar sceny polskiej we
Lwowie tak wyborowy do niedawna zmieni si w tych

czasach do niepoznaki. Miejsce klasycznej trajedji i wyszej

komedji zajy paskie niemieckie Kasperlady, tuste farsy,

straszne dramy i melodrainy niemieckich i francuskich

autorów.

Upadek sceny rysowa si co raz to wyraniej tak

w wyborze sztuk, jak te w ich wykonaniu. Wprowadzenie
do repertuaru sceny lwowskiej sztuczek bahej treci a dwu-

znacznej tendencyi przypisa naley w znacznej czci przy-

byciu Petroneli Zameckiej, wodewilistki teatrów warszawskich.

Moda, przystojna, grajca z yciem i werw, przytem nie-

za piewaczka i tanecznica, zawrócia Zamecka od pierwszego

wystpu (d. 10. maja piewaa wyjtki z Cyrulika i graa
Ninetk w Dawnych grzechach) gow wikszej czci pu-

blicznoci i... krytyków. Wród jednych i drugich zjednaa

sobie w bardzo krótkim czasie namitnych adoratorów i wro-

gów, a z pewnoci nie byaby zdoaa dugo utrzyma si

*) .,Mneinosine" r. 1830. Nr. 71. donosi o tryumfach Szedleró-

wnej na lwowskiej scenie niemieckiej (Irena w ,.Belizaryuszu", Diana w ko-

medji Donna Diana).
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na tutejszej scenie, gdyby nie pena kasa w czasie jej wy-

stpów i wpywy monych protektorów... Tak z jednym,

jak z drugim czynnikiem musiano si liczy i Zamecka

pozostaa na lwowskiej scenie. Wystpy modziutkiej ba-

letniczki Olimpii Szczepanowskiej (z Warszawy) zakoczyy
sezon letni z dniem 15-go lipca, poczem teatr celem doko-

nania wewntrznej restauracyi zamknito, a trupa lwowska

udaa si do Tarnopola. Siedm przedstawie danych w cza-

sie jarmarku sw. Anny w Tarnopolu cieszyo si wielkiem

powodzeniem ,

).
«

Pan Jotcialski przedstawiony d. 3. wrzenia t. r. roz -

pocz sezon zimowy. Przy kocu tego miesica przyjmo

wa Kamiski uroczystem przedstawieniem ojca dzi

panujcego Monarchy, arcyksicia Franciszka Karola (d.

23. wrzenia). Po koniec roku przedstawiono po raz pierwszy:

Dramat Noc Boego Narodzenia (11. grudnia, Pa-

nasch).

Komedje: ona artysty (27. rzenia). — Szpada

mojego ojca (Desnoyer i D'Avrecourt, 11. listopada). — Ra-

taplan may dobosz (2. grudnia).

K rot och w ile: Noc zapustna przygód pena (21

padziernika, Nestroy).

W Rataplanie i w Nocy zapustnej zbieraa laury Za-

mecka (Rataplan — Anusia w Newy zapustnej) wespó
z Nowakowskim, który po wietnie odegranej roli Lorenca

w Nocy zapustnej wyjecha na gocinne wystpy do Kra-

kowa. Rozpocz je Skpcem (d. 3. listopada) i zabawi

tame a po koniec roku. Czternacie wystpów obojga

Nowakowskich na scenie krakowskiej cieszyo si nader

wielkiem powodzeniem; Nowakowscy w pierwszych dniach

stycznia (1840) powrócili do Lwowa a
). Kok 18o9 zako-

) Gazeta Lwowska 1889. Nr. 89, 92. Mn«mouinn 1839 Nr. HO.

J
) Gazeta Lwowska 1839. Nr. 13«-142
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czy dwukrotny wystp przybyej z Warszawy artystk

pani Walde 1

).

Bya to osoba liojnie wyposaona od natury i wykszta-

cona, nadajca si szczególnie do ról konwersacyjnych w sa-

lonie. Minio to nie zostaa zaangaowan i opucia Lwów
w pocztkach stycznia nastpnego roku.

Uok 1840 by o wiele wicej oywiony ni lata po-

przednie. Trudno o dokadne zdefiniowanie przyczyn

tego ruchu/ który oywi pogron oddawna w nie

letargicznym scen polsk we Lwowie. Zdaje si nam jed-

nak, e nie ma rol w tym yciu, jakie zapanowao na

scenie lwowskiej w dwu ostatnich latach rzdów komitetu

artystycznego, odegra . takt oddania przywileju teatralnego

z wiosn roku 1842 w rce hr. Skarbka. Z jednej strony

wie o nowo powstajcym teatrze uposaonym sowicie w
rodki materyalne cigaa do lecego na uboczu Lwów
wszystkie wybitniejsze modsze siy; z drugiej za strony

by moe, e i komitet artystyczny w obce nieuniknionej

a bliskiej ju chwili, w której rzdy swe zda mia komu

innemu, ockn si nieco z dziesicioletniego blisko dolce

far nicnte, by okaza Skarbkowi jako przyszemu przed-

sibiorcy swe siy. Nie wchodzc wic w gbszy rozbiór

przyczyn, które spowodoway znaczne oywienie mchu w te

atrze polskim we Lwowie w latach 1840—2, zaznaczamy

tu tylko sam takt tego oywienia, które objawio si nie

tylko w staranniejszym doborze repertuaru, lecz take w licz-

nych debiutach i w wystpach gocinnych celniejszych arty-

stów na scenie tutejszej.

Z nowoci po dzie 15. lipca przedstawiono:

Trajedy: Teresa (28. lutego, Dumas, t. Józef D.

Borkowski).

l

) Pani Walde wystpia po raz pierwszy w Mu i onie Fre-

dry (>. grudnia) w roli Elwiry i w tytuowej roli dramatu Wary a tka

(27. gnidnia). — Oceny tyoh wystpów podaje Gazeta Lwowska z r. 1839

Nr 145 i 153.
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Dramaty: Rodzestwo czyli Podpalacz (24. stycznia,

Leuthner). — Ami czyli Polowanie na pokojach królowej

Elbiety (14. lutego, A. hr. Karnicki). — Ludwika de Lig-

nerolles (23. marca, Dinau i Legouve>. — I)wie mode m-
atki (30. marca). — Gabryela de Belle Isle (2b\ czerwca,

Dumas, t. K. Majeranowski ).

Komedy e: Kobieta gow domu (17. stycznia). —
Swat (8. kwietnia, Goldoni). — Vert-Vert (Leuvcn i Deibr-

ges, 4. maja). — Wadysaw czyli Powrót z Hiszpanii (0.

lipca, Scribe).

K r o t o c h w i 1 e : Weksle przecite (1 7. stycznia).

Komedy o -oper: Biedny rybak (12. czerwca).

M o 1 o d r am : Wychowanka w Tonington (o. czerwca).

Z wiosn rozpoczy si wystpy gocinne.

Rozpocza je z pocztkiem maja pna. Majer, uczennica

warszawskiej szkoy dramatycznej w Indynnach w Anglii

(d. 1. maja, w roli Gurli).

Tak pierwszy wystp modziuclinej artystki jak te
i dwa nastpne (ucya sierota Szkocka — Kstella), — na-

leay do zupenie udaych, mimo to ^lajcrównej nie za-

angaowano l
). Bezporednio po wystpach Mjerównej roz-

pocz si szereg gocinnych wystpów Teresy Palczewskiej.

Znana i naleycie ceniona artystka sceny warszawskiej,

gdzie obok uczkowskiej (Halpertowej ) pierwszorzdne zaj-

mowaa stanowisko, zwidzaa Palczewska w corocznych

wycieczkach wszystkie niemal znaczniejsze sceny polskie.

Kraków, Wilno, Kalisz, byy kilkakrotnie widowni wzoro-

wej gry artystki. Nie zawioda si te Palczewska na pu-

blicznoci i krytyce lwowskiej, która nie szczdzia nale-

nego jej talentowi uznania. Po raz pierwszy wystpia ar-

tystka warszawska w roli Amelii w Trzydziestu latach ycia

*) Obsada ról w „Gabryeli" bya nastpujca : Tytuow rol graa

Starzewska, Margrabin do St. Kie : Kamiska, DAubigny : Smoehowski,

hr. Lawalier: fienza. (Gaz. Iw. z r. 1840. Nr. 77).

) (iazeta Lwowska z r. 1840 pomieszcza ocen gry Mejerównej w
Nr. 53, 50, 57. ' -
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szulera (15. maja); poczem nastpiy : Zmylone niewinitko.

— Waryatka. — Hamlet. — Oblubienica z Lamermooru. —
Przyjaciele. — Wychowanka w Tonington (5. czerwca). —
Nadto na przedstawieniu danem na cele dobroczynne d. 28.

maja odtaczya Palczewska w antrakcie solo mazura. W dzi-

siejszych czasach, gdy honorarya „gwiazd" trajedyi, dra-

matu, opery a nawet operetki doszy do bajecznej niemal

wysokoci, popisy choreograficzne heroiny trajedyi i dra-

matu wydawayby si co najmniej dziwnymi. Wówczas nie

dziwiono si wcale Palczewskiej, i obok wystpów na scenie

udzielaa take lekcyi taców. Wystpy Palczewskiej a zwa-

szcza przesadna recenzya o grze jej w roli Ofelii w Ham-
lecie wywoay ma burz w prasie lwowskiej. W ogólnoci

jednak przyjmowaa j krytyka lwowska nader przychyl-

nie 1

), a publiczno, mimo lata, tumnie odwiedziaa jej wy-

stpy.

W drugiej poowie czerwca t. r. opuszczaa Palczewska

Lwów uwoc nie zbyt przyjemne wspomnienie tutejszych

stosunków zakulisowych. Z alem wspomina o tern w licie

pisanym z Kalisza (Lipiec 1840 r.), dokd udaa ze Lwowa,

do jednego z lwowskich artystów. Zoliwo pesunito do

tego stopnia, i skutkiem bezimiennej denuncyacyi za-

trzymano Palczewsk na wyjezdnem ze Lwowa przez kilka

godzin na rogatce Gródeckiej. Policya^ przetrzsaa do dna

kufry artystki szukajc w nich ukrytych papierów, natural-

nie na próno. Mimo kilkakrotnie ponawianych propozycyi

ze strony komitetu zarzdzajcego teatrem, Palczewska nie

zdecydowaa si ponownie na odwidzenie Lwowa.

Dziesitego lipca zakoczono sezon i podobnie jak

w roku zeszym, udao si Towarzystwo lwowskie na jar-

mark w. Anny do Tarnopola. W Tarnopolu dano siedm

przedstawie i ju w pierwszej poowie sierpnia nastpi
powrót do Lwowa.

*) Ocen* wystpów Palczewskiej znajduje si w Gazecie lwowskiej za

r. 1840. Kr. 59, 62, 63, 65, 66, 71, 72, 73.
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Sezon zimowy rozpoczto d. 4. wrzenia Graczem

Ifflanda. Zarazem wniós Kamiski do Stanów prob o uchwa-

lenie dotychczasowego zasiku na rok 1841; — probie tej

uczyniono zado *).

Po koniec roku przedstawiono po raz pierwszy

:

Dramaty: Trzeba uy modoci (12. padziernika).

— Bita Hiszpanka (19. padziernika, Desnoyer Boule

i Chabot). — Pitno haby (21. grudnia, Maillan i Baule).

Komedye: Stowarzyszenie (11. listopada, Scribe). —
Pikna maseczka (4. grudnia).

Z pocztkiem sezonu zaszy pewne nieporozumienia

zakulisowe, skutkiem czego Zamecka usuna si na czas

duszy ze sceny i grozia wyjazdem.

Dopiero w listopadzie uoyy si jako stosunki i Za-

mecka zacza ponownie wystpowa na scenie. Przyjto j
oklaskami i sykaniem, co zreszt w ostatnich czasach stao

si faktem w teatrze lwowskim do zwykym, zwaszcza,

wobec wieo przybyych artystów... O wiele waniejszym

od powrotu Zameckiej wypadkiem byo dla sceny lwowskiej

przybycie Dawizona

') Archiwum wydziau krajowego. L. 860 (18. wrzenia 1840 r.)

') Teofil Bogumi Dawizon urodzi si d. 18. maja 1818 r. w War-

szawie z niezamonej rodziny izraeliekiej. Pierwsze nauki, które jednakowo

wnet musia przerwa, pobiera w tamtejszej szkole wydziaowej. Brak wszel-

kich rodków utrzymania zmusi go do szukania zaj najrozmaitszych.

Ti kolei by te Dawizon pisarzem u sekwestratora sdowego, pomocnikiem

malarza szyldów, a wreszcie otrzyma posad kopisty w redakcyi Gazety

warszawskiej. Czas wolny powica nauce jzyków, ku czemu okazywa

nadzwyczajne wrodzone zdolnoci i wnet zaj w teje redakcyi miejsce

tómacza. Charakter dziennikarski umoliwi mu czste bvwanie w teatrze.

Tu pozna go Kudlicz znakomity artysta i kierownik warszawskiej szkoy

dramatycznej i namówi siedmnastoletniego Dawizona do wstpienia w po-

czet uczniów teje szkoy (1835 r.). W dwa lata póniej wystpi Dawizon

po raz pierwszy (d. 30. listopada 1837 r.) na scenie wasszawskiej w roli

Oustawa w dramacie Boiriego .Winiowie z galer" i zosta stale

zaangaowany. Niedopuszczany do ról opuci po kilku miesicach scen
•warszawsk i przeniós si do Wilna. Dwuletni pobyt na sotnie tamtejszej -

na której przedstawia najróanorodniejsze charaktery, wpyn nador abawien-
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Dawizon przybywa poprzedzony saw zdolnego arty-

sty zarobiona, na scenie wileskiej. Wyrazistej rizyonomii,.

obdarzony gosem penym i metaticznym, odznacza si zro-

zumieniem i dokadnem wystudyowaniem przedstawianych

przez siebie charakterów, yciem i naturalnoci gry. Po
trzech próbnych wystpach (23, listopada, Gustaw w Para-

icedyzic bankierze hiszpaskim-, 27. listopada, Beppo w Bie-

dnym rybaku , i Armand w Szale modoci; d. 4. grudnia

w Piknej maseczce) przyjtych bardzo pochlebnie przez pu-

bliczno i pras f

) zosta Davizon stale zaangaowany.

Wówczas grywa jeszcze przewanie role lekkich amantów

i trzpiotów w komedyi i w dramacie (Gucio w lubach, Me-

scham w Szklance wody) wystpujc take w razie potrzeby

w rolach piewnych.

Krytyk Gazety lwowskiej (a waciwie krytycy, gdy
byo ich kilku piszcych pod najrozmaitszemi cyframi), jak-

kolwiek nie móg zrazu odmówi uznania dla talentu

modego artysty, to jednak radzi mu bezustannie, aby trzy-

ma si nil lekkich w komedyi, podczas gdy Leszek Dunin

Borkowski (L. I). B. w „Dzienniku mód paryskich") pier-

wszy pozna si i naleycie oceni potny talent Dawizona

porównujc go z Garnkiem 3
).

Bok 1841 rozpoczto Lirem Szekspira (d. 4. stycznia)

Wspomniemy o tern przedstawieniu ehoby dla przy-

toczenia trafnej uwagi Leszka Dunina Borkowskiego, jak

nie na rozwój talentu Dawizona. Mimo to gdy w roku J840 ponowni** wy-

stpi na scenie warszawskiej (w roli Nieznajomego w dramacie Rita Hisz-

panka) krytyka odmówia mn wszelkich zdolnoci dramatycznych. Z War-

szawy przyby Dawizon do Lwowa.

') Gazeta Lwowska 1840. Nr. 140, 142, 145, 148. - Ksawery Prek

w swym dzienniku (t. 7. str. 75.). w ten sposób, opisuje powierzchowno

artysty : „Miernego wzrostu, twarzy miej, posuszenia jego ciaa byy dobre,

gsta rk osobliwie w trajedyi. Gos jego brzmicy, a zarazem przyjemny.

3
) Patrz: oceny L. D. B. w „Dzienniku mód paryskich", a r. 1840.

Nr. 11. 14. 20. 24.
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zamieci z powodu przedstawienia „Lira u na scenie lwow-

skiej w Dzienniku mód paryskich

„Niemao potrzeba usposobie i zastanowienia** — pisze

Borkowski, — „aby cakowicie ogarn dzieo na tak ob-

szerny rozmiar dokonane. Przeto wyrazistszemi tylko cz-
ciami swojemi zajmowa bdzie publiczno, która przypa-

truje mu si cierpliwie i z uszanowaniem, niejako tylko prze?

cze dla wielkiego imienia autora, caoci za swoj nie

zajmie tylko umnika i uczonego".

Czy tak daleko odbieglimy od owych czasów ?..

Z nowoci po dzie 14. lipca odegrano:

Trajedy: Rywalki (9. lipca, W. Hugo).

Dramaty: Karolina czyli Niestosowno maestwo
(8. stycznia, Ancelot). — Alchemi&ta czyli Zotnik w Flo-

rencyi (1. lutego). — Synowie rzemielnika (2(1 kwietnia,

Soulic). — Zycie we nie (21. maja, Varennes, Oauthier,

P. Kock).

Komedye: Maj zapany (18. stycznia). — Landara

czyli Gocinno (1. lutego). — Maj malowany (17. lutego).

— Dama i student (3. marca, Scribe, Melesville, t. Dawi-

zon). — Ojciec debiutantki (10. kwietnia*. - Dzieci onier-

skie (21. czerwca, Bayard, l*rcville). — Szklanka wody (30

;

czerwca, Scribe).

Komedyo-opery: Pukownik z r. 17S9 (3. marca,

Melesville).— Mina córka burmistrza (12 kwietnia). — Noc-

leg w Apeninach (16. czerwca, Fredro).

Me 1 o d ra m : Galganduch czyli Trójka hultajska (14.

maja, Nestroy).

Na brak wiec rozmaitoci nie moga si uskara, jak

widzimy, publiczno lwowska, zwaszcza, e prócz Lira

wznowiono te Makbeta (12. marca, z Kamisk i Sino*

chowskim), a z dzie Szyllera Dziewice Orleask (12. lutego),

l

) „Dziennik mód paryskich" lx. 1841. Nr. 2. Obsada gówniejszych

ról w Lirze bya nastpujca: Lir: Benza, Goncril: Kamiska. Kent: No-

wakowski, Gloster: Botnicki, Edgar: Soski, Edmund: Smochowski.

Teatr polski we Lwowie. 11
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w której Kamiska, mimo podeszego wieku, odniosa wietny
tryumf... tak nas przynajmniej zapewnia referent Gazety

Lwowskiej, której Kamiski by redaktorem *). Z poczt-

kiem marca t. r. zjechaa do Lwowa w przejedzie z Odessy

trupa francuska pny Georges. Synna w czasie pierwszego

konzulatu bohaterka trajiczna, a zarazem najpikniejsza ko-

bieta w Paryu, bya ju wówczas wiekow staruszk, mi-

mo to grywaa jeszcze cigle role trajicznych heroin, a okla-

sków, zwaszcza we Lwowie, nie brako. Towarzystwo fran-

cuskie, w skad którego, prócz siostry pny Georges wchot

dziy artystki: Morales i Sen, tudzie artyci: Augus-

Delmany i Dupuis, zabawio we Lwowie do 3 kwietnia i cie-

szyo si ogromnem powodzeniem dajc jedenacie przedsta-

wie. Nie obeszo si naturalnie bez przesadnie pochwal-

nych ocen w Gazecie lwowskiej 3
) Znalaz si nawet jaki

natchniony wieszcz, który na cze osiwiaej heroiny paln
siarczysty wiersz pochwalny, uwieczniony drukiem w szpal-

tach Rozmaitoci *).

O ile jednak atwymi byy tryumfy dla panny Georges

i jej towarzyszy, o tyle trudniejszym by dostp do sceny

dla si modych, choby utalentowanych. W pierwszych

dniach maja (d. 15.) wystpi w Joannie Montfaucon utalen-

towany debiutant Saganowski. Krytyka przyja go przy-

') Gazeta lwowska 1841 Nr. 20.

») Gazeta lwowska 1841 Nr. 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 38, 41.

— Galicya Nr. 30, SI, 33, 36. — Take lwowskie) pismo .Leseblatter fiir

Stadt und Land" pomieszcza obszerne studjum „Ober d. franzosische Theatcr"

T. K. Schweder (1841 Nr. 33, 37).

') Rozmaitoci 1841 Nr. 39 donosz: Od pewnej utalentowanej osoby

otrzymaa panna Georges wraz z francuskiem tóina^zeniein wiersz nast-

pujcy :

„Jak orkan miota mora wzdtemi falami,

Tak ty wadniesz miertelnych i czuciem i zami.

Ty trwog, lito, smutek, budzisz na raz w duszy.

Rozpacz twa rozszalaa szakale poruszy,

Ty sowu ycie dajesz, potna mistrzyni,

Kto ci poj ni« zdoa, niech swe serce wini \*
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-chylnie, lecz uywano go niewaciwie, czem zniechcony
porzuci scen lwowsk r

).

Przy kocu sezonu przedstawiono gon komedj Scri-

bego Szklanka wody (30. czerwca), która jednak nie wielu
cigna widzów ), za w dniu 12. lipca wygdszono (dra-

matyczne deklamatoryum) prolog tudzie akt IV. i V. z

mierci Wallenseina w przekadzie Kamiskiego. Ostatui
nowoci odegran przed wyjazdem do Tarnopala bya tra-

jedya Wiktora Hugo Rywalki (9. lipca ).

Wycieczka do Tarnopola, gdzie artyci lwowscy dali

om przedstawie (pierwsze przedstawienie -odbyo si dnia

25. lipca), bya mniej pomyln ni w latach poprzednich,

gdy nie zwrócia nawet kosztów poniesionych na podró
i wynajcie sali teatralnej. I nie dziw, e mimo licznego

zjazdu okolicznej szlachty, artyci polscy grali przed pu-

stemi awkami. Nie mogli przecie sprosta konkurencyi
sprawionej przez cyrk Woltera. Teatr by pusty, cyrk da-

wa dwa lub trzy przedstawienia dziennie, mimo to biletów

nieraz brako 4
)... Czasu feryi po powrocie z Tarnopola uy

Dawizon na wystpy na lwowskiej scenie niemieckiej.

') Haganowski, rodem ze Lwowa, okazywa wielkie zdolnoci wokalne,

uywany jednak niewaciwie do partyi tenorowych, opuci scen lwowsk
i uda si do Krakowa. Tu wszed do szkoy operowej, zaoonej w roku

1838 przez Senat Rzeczypospolitej krakowskiej. Dyrektor szkoy Franciszek

Mirecki pozna w Haganowskim pyszny materya na piewaka bass-barytona

i sposobi go do wystpu na scen. Haganowski wystpi po raz pierwszy

na scenie krakowskiej w „Wolnym Strzelcu" (29. grudnia 1844) i zdumia

tamtejsza, publiczno fenomenalnym gosem i wietni} gr. Zmar niestety

ju w roku 1845.

) Obsada ról w Szklance wody bya nastpujca : Królowa

Anna: Starzewska; ks. Marlborough : Kamiska; Abigail: Rudkiewiczowa,

Bolinbrok Nowakowski; Masham Dawizon; (Ocen podaje Gaz. Iw. Nr. 77,

78 i Dziennik mód paryskich Nr. 14).

») Obsada ról w Rywalkach bya nastpujca : Tizbe: Kamiska

Katarzyna: Starzewska; Rodolfo: Dawizon; Podesta: Soski; Homodei :

Reimers (Gazeta lwowska Nr. 81, 1841).

•) (iazeta Lwowska z r. 1841. Nr. 90.— „Leseblatter fur Stadt und

Land" 1841. Nr. 80, 88. Korespondent z Tarnopola wychwala gównie grc

Smoc howskiego i Dawizona.
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W owym czasie hya to próba do miaa. Mima
wic sympatyi i uznania, jakiem cieszy si Dawizon we
Lwowie u bezstronnie sdzcej czci publicznoci i prasy,

zapowied wystpów jego na scenie niemieckiej wzbudzia
powszechn ciekawo a nawet powtpiewanie w pomylny
rezultat tego niezwyczajnego kroku. Rzeczywisto przesza

oczekiwanie, artysta obdarzony nadzwyczajnemi zdolnociami

lingwistyeznemi pokona wszelkie trudnoci obcej wymowy,
a talent jego zajania równie wietnie na niemieckiej, jak

dotd na polskiej scenie. Przyznaa mu to prasa niemiecka,

któr trudno przecie posdzi o stronno w ocenie. Na
.scenie niemieckiej wystpi Dawizon trzykrotnie, a mianowicie :

d. 9. sierpnia jako br. Stcrnhelm w komedji Bauernfelda

Dos letzte Abenteuer. — d. 1(5. t. m. w komedyi z angiel-

skiego p. t. Richards Wandersleben. Po raz trzeci i ostatni

wystpi Dawizon w popisowej roli Ferdynanda w Intrydze

i mioci (d. 24. sierpnia- odegranej na swój dochód '). Nie

przeczuwa zapewne artysta, i w niedalekiej przyszoci

smutna konieczno zmusi go do suenia obcym bogom

zdaa od ojczyzny...

Sezon zimowy otwarto dnia U. wrzenia komedy
Goldoniego ona jakich mao. Zaraz „z pocztkn se-

zonu wrócia na scen pod duszej przerwie Zamecka,

a w poowie wrzenia przybya do Lwowa familia artystyczna

Aszpergerów. Skadali j Wojciech Aszperger, stary rutynista,

córka jego pocztkujca artystka, nieza w rolach naiwnych

i druga jego ona Aniela Aszperger, dugoletnia pierwsza

artystka a dzi ju jubilatka tutejszej sceny. Po raz pierwszy

wystpia Aszpergerowa na naszej scenie w dramacie Rita

Hiszpanka d. 24. wrzenia 1841 r., poczem nastpiy wystpy

jej w Hortenzyi i w 'Ludwice dc Lignerolles.

W komedyi : Ostatni sposób i w dramacie Potworne ma-
estwo graa Aszpergerowa wraz z swym mem i z pasierbic.

•) Gazeta lwowska 1841 . Nr. 94, 97. - Leseblatter 1841. Nr. 8>>

91, 34, 98, tudzie Galicia 1841. Nr. 90.
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Ocena pierwszych wystpie Aszpergerowej nie grze-

szya wcale pobaliwoci. Artystce nie odmawiano wpra-

wdzie talentu, lecz gra jej zdaniem lwowskiej krytyki, nie

zdoaa jeszcze rozerwa krepujcego jej swobod jarzma

szkolnej rutyny a za waciwe pole dla jej talentu osdzono
..role spokojne, sceny z ycia i z wiata teraniejszego ')".

Po koniec roku przedstawiono po raz pierwszy :

Dramaty: Syn waryatki (10. wrzenia, Souliego).

—

Córka adwokata (3. grudnia). — Powtórne maestwo (W.
grudnia, I\ Kocka).

Koraedyc: Hortenzya czyli Kobieta juz niekochana

(27. wrzenia). — List polecajcy (11. padziernika). —
Bobry przykad (13. padziernika). — Cecylia (10. listopada).

We wrzeniu t. r. wniós by Kamiski prob do Sta-

nów o zwyky zasiek dla sceny polskiej, poniewa jednak

teatr hr. Skarbka by ju na ukoczeniu i z dniem 1. lu-

tego 1842 r. mia by otwarty, przeto uchwalono mu wy-

paci takowy a po dzie otwarcia nowego teatru. Z tego

wic tytuu wypacono w roku nastpnym dyrekcyi teatru

razem kwoto 833 zr. 20 ct m. k. *).

') Oceno pierwszych wystpów Aszpergerowej podaje Gazeta lwowska

1841 Nr. 128. Dziennik mód paryskich 1842. Nr. 1. 4. 10. — Aniela

z Kamiskich Aszpergerowa "urodzia si w Warszawie w roku 1818. Tu

te odbya pierwszy debiut na scenie w komedji Zazdroni w mioci.
Po rocznym pobycie na scenie warszawskiej udaa si do Wilna, gdzie po

pierwszym wystpie w Pusz e z y pod H e r m a n s t a d o m powierzono jej

role pierwszych amantek i bohaterek Z Wilna przeniosa si do Miska

i w r. 1839 zalubia Wojciecha Aszpergera. Z Miska zostaa Aszpergei

rowa zaangaowana do sceny warszawskiej, gdzie wystpowaa do wrzenia

1S41 r. Odtd z uiaemi przerwami bawi stale przy scenie lwowskiej.

Ma jej. Wojciech, zmar w r. 1847 w Warszawie. Ksawery Prek w swym

dzienniku (t. 7 str. 752.) charakteryzuje Aszpergerow teuii sowy

:

..Przystojna posta, twarz przyjemna, oczy i wosy czarne, porusze-

nia szykowne, zdobiy t znakomit artystk we wszystkich chwilach

dramatu".
2
) Archiwum wydziau krajowego (L. 73b\ 24. wrzenia 1841. L. 810

14. wrzenia 1842). — Czynnoci Sejmu... w d. 4. padziernika 1841. zaga-

jonego a w d. 0. tego miesica i roku zamknitego (Lemberg aus d. k. k.

galiz. Aerial-Druckerei 1843). Ar. 30.
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Nadszed wreszcie rok 1842, ostatni z szeregu lat,,

w cigu którycl. stworzona przez Kamiskiego scena polska

uzyskawszy w nuszeni miecie prawo obywatelstwa, przej
miaa obecnie w rce Stanisawa hr. Skarbka i zamieni
ciasn i ciemn sw siedzib na gmach wygodny i okazay,

w którym dotychczas si mieci.

Ostatni dziesitek lat (1832—1842) dziejów sceny pol-

skiej we Lwowie przedstawia dla kadego patrzcego bez-

stronnie, smutny obraz rozkadu i powolnego upadku. Przy-

czyny t^go upadku trudno z jednej strony zwala na karb

pojedynczych osobistoci. Bezwzgldna suszno nie znaj-

dowaa si zdaniem naszem, ani po stronie Kamiskiego-

ani te po stronie swarzcych si z nim bezustannie przez

cae dziesiciolecie artystów. Artystom ciy bez wtpienia

zniedoniay, bo wiekiem i prac znkany, kierownik. Ze

swej za strony Kamiski nie móg nie czu alu ku swym
wychowacom, którzy pod jego okiem i kierunkiem wzroli

niejako i jemu w znacznej czci zawdzicza byli winni

sw artystyczn karyer

Po dzie 18. marca 1842 przedstawiono po raz pierwszy:

Dramaty: Wybuch wiecku (U. stycznia). - Mulat

(19. stycznia, Melesvillc i Roger). — Umarli i ywi (14.

marca, Korzeniowski).

Komedye: Dziennik czyli Maestwo na olep (4.

lutego, Baucrnfcld) i Adjutanci Jcs. Yendomme (23. lutego,

Ancolot i Duport).

W poowie stycznia zjechaa do Lwowa pani Bischof,

gona piewaczka koncertowa z arfist Bochsem. Bischof

w kostjumie piewaa wyjtki z oper: Tankred, — Luna-

tyczka, — Sroka zodziej, — lecz sympatj polskiej publi-

cznoci pozyskaa gównie odpiewaniem krakowiaka po

polsku. Bischof i Bochs dali ogóem sze koncertów w te-

atrze odwiedzanym bardzo licznie.

Najwikszem powodzeniem cieszy si dramat Korze-

niowskiego Umarli i ywi a powodzenie to stao si zadat-

kiem caego szeregu prac zasuonego autora, jakie ukazay

si w nastpnych latach na scenie lwowskiej. Dwa przed-
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stawienia, jedno po drugiem, zapeniy szczelnie sal starego

teatru. By to fakt we Lwowie niebyway w owych cza-

sach, gdy przywilej zapeniania sali teatralnej by niemal

wycznie udziaem melodram Rajmunda i Nestroya, lub

Ticardoicskiego na Krzemionkach. Krytyka przyja Umar-

ych i ywych sympatycznie nie zaniedbujc atoli wytknicia

braku caoci i innych bdów w budowie dramatu *).

W dniu 18. marca odbyo si ostatnie przedstawienie

w starym teatrze.

Przedstawienie przybrao charakter uroczystoci poe-

gnalnej a publiczno zapenia szczelnie sal. Odegrano

naprzód V. akt. Korzeniowskiego, nastpnie wyjtki z Kra-

kowiaków i Górali (Cz. II.), poczem starzy artyci egnalj

si kolejno z publicznoci. Ostatni wystpi Kamis k
i przemówi w te sowa: „Uroczysta, smutna, bolesua jest

„dla mnie ta chwila, jest ona dugiego mego zawodu ostat-

nia. Gdy ta zasona spadnie, pójd jak ów jesienny od

„gazki oderwany listek, jak ów w to rzucony kamyk,

„co nie daj Boe! w zapomnienie. Gorc piersi, niestru-

dzon myl chodziem okoo tej roli, okoo której wtedy,

„kiedy jeszcze gucho zarastaa, gdym j ciko zaorywa,

„i w znoju zasiewa, nikt si nie troszczy. Teraz, gdy

„w pikny kos i zaczyna, niech nie domówi
„Z tej roli nic unosz nie w zasób

!

„Migotne promienie zudnej nadzieji spezy, zamierz-

chy! Nadaremnie patrz, nic nie widz przed sob, jak

„tylko czarny punkt, który si z dali coraz bardziej do

„mnie zblia, widz go dobrze, jestto punkt martwego, gu-

chego spoczynku, zwyczajna emerytura znikomego ycia.

„Gdy ten czas przyjdzie, a ród gorzkich uczu zbolaego

„serca kroczy on spieszno, gdy ten czas przyjdzie, o bd-
„cie pomni za yczliwe chci moje, za moj mio ku wam,

,

)J
Ocen Umarych i ywych podaje Gazeta lwowska 1842

Nro 20. i Dziennik mód paryskich 1842 Nr. 10. Obsada gówniejszych

ról bya nastpujca : ucya — S' arzewska ; Diana — Kudkiewiczowa
;

Monti — Benza: Gianotti — Nowakowski ; Fabio — Smochowski i Gon-

zango — Budkiewicz.
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„grudk ziemi a z doni waszej ciy* mi nie bdzie. e-
„gnam Was

!

„Lecz nim zo klucze od tej wityni, jeszcze mi je-

„den pozostaje obowizek. Oto s ei, którzy mnie w tru-

rdnym zawodzie od modych lat swoich gorliwie wspierali,

„z ich to dzieln pomoc przywiodem po przed oczy wasze

.wicej ni 3000 widowisk z niemaym obok zabawy dla

„kraju poytkiem. S jeszcze w porze si, peni chci na

„usugi wasze. Oby z czyst rzeteln mioci pracowali okoo
„ojczystego muz otarza. Oby pod swobod i miociw opiek
„monarsz, ywili ten pomyk wity, który dobroczynnie

,.
ponie, zbawiennie owieca l

) "'.

Rzewna ta przemowa bya testamentem, którym Ka-

miski zamkn sw pówlokow niemal dla sceny polskiej

dziaalno.

Zaangaowa go wprawdzie Skarbek i nadal w cha-

rakterze artystystycznego kierownika sceny polskiej, stano-

wisko to atoli byo jeszcze bardziej tylko tytularnem ni
w ostatnim lat dziesitku za rzdów spóki artystów. W roku

1848 po mierci Skarbka usunwszy si od sceny i od re-

dakcji Gazety lwowskiej, któr Stadion po nabyciu takowej

na wasno rzdu powierzy Sartyniemu, utrzymywa si

Kamiski li z emerytury udzielonej mu przez Stany w kwo-

cie 500 zr. m. k. rocznie a
).

Skromna ta kwota nie niosa wystarczy znkanemu
prac i obarczonemu rodzin sh.reowi, gdy musia z niej

opaca reszt dugów, pozostaych jeszcze z czasów jego

dyrekcji przed r. 1880. Widocznie byo mu ju przezna-

czonym do koca ycia walczy z widmem niedostatku,

ndzy...

Pod koniec ycia wróci Kamiski do ulubionych swych
bada filozoficzno - etymologicznych, które lubo w rzeczy sa-

) „Lwowianin" (r. 1842. Zeszyt IV. str. 13(5).

-i

) Archiwum Wydziau krajowego L. 81» (14. wrzenia 1842)

Czynnoci Sejmu... w d. li), wrzenia 1843 zagajonego a zamknitego

w ilniu 27. tego miesica i roku. (Lemberg k. k. Aerarial-Drur.kerc

1848). Str. (JO, 76.
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niej niejednokrotnie dziwaczne i ciemne, zjednay mn ca
plejad niepowoanych krytyków i zatruy nie jedn chwil

ycia. Owocem tych studjów byo dzieko p. t. „Dusza

uwaana jako myl, sowo, znak" wydane we Lwowie

w roku 1851, w którem usiowa uzasadni zwizek psycho-

logiczny midzy organizacj umysu, a mow i pismem.

Umar niemal z piórem w rku. Kiedy zoony cik nie

moc na ou miertelnem] odzyskawszy chwilowo nieco si

zapyta o atrament i pióro, a otrzyma odpowied odmown,
wyrzek z alem : A czeme ja pisa bd ?" Umar dnia

5. stycznia 1855 r. o godzinie 7-inej z rana w domu przy

ulicy, która dzi jego nosi nazwisko. Pogrzeb mia wspa-

niay, jak zwykle ludzie, którym brako za ycia chleba, za

eo po mierci nic szczdz im wawrzynów...

Tumy publicznoci zalegay ulic Krakowsk i rynek.

Gdy trumn wynoszono z mieszkania, chór opery niemieckiej

odpiewa aobn kantat kompozycji Jelenia. Modzie
akademicka dobijaa si o zaszczyt niesienia zwok jego.

Kondukt pogrzebowy by olbrzymi
;
gdy czoo konduktu sta-

no ju u bram cmentarza, karawan wyjeda zaledwie

ze rodka ulicy Piekarskiej. Nad grobem chór amatorów

poegna zwoki ojca sceny polskiej we Lwowie kantat

w jzyku polskim.

Na nie wiele dni przed mierci wyrzek Kamiski do

jednego z modych ludzi te pamitne sowa : „Pracuj, lecz

nie licz na uznanie twej pracy" t

).

') Cay ustp o ostatnich chwilach ycia i o po.mv.elue J. X. Kauii-

skiogo osnuty na podstawie ..Dziennika" foawerego Preka. (Tom 4. str 165).
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V.

Fundacja Skarbkowska.

Stanisaw hr. Skarliek. — liudowa gmachu teatralnego we Lwowie. —
Przywilej teatralny. — Ugoda z Wydziaem stanowym. — Fundacja Dro-

howyzka. — Zakad emerytalny dla czonków sceny Skarbkowskiej.

Od roku 184*2 przez lat trzydzieci losy sceny naro-

dowej we Lwowie cile poczone zostay z losami funda-

cji Skarbkowskiej.

Stanisaw hr. Skarbek urodzi si w Obertynie d. 20.

listopada 1 780 roku z ojca Jana i z Teresy z Bielskich. Sna
mier staa nad kolebk nowonarodzonego, bo ju tego sa-

mego dnia zosta ochrzczonym, a metryka (zachowana w aktach

dawnego wydziau Stanowego) nie podaje nawet nazwisk

jego chrzestnych rodziców. W tydzie niespena odumara
go matka, a w cztery lata póniej (w r. 1784) utraci Sta-

nisaw ojca. Opiek nad nim i nad starszym jego bratem

Ignacym obja ciotka Julianna, zamna za Michaem Fr.

Rzewuskim i m drugiej jego ciotki Brygidy, Tadeusz

Skrzetuski. Stanisaw Skarbek wychowywa si w Burszty-

nie w domu Rzewuskiej i przez ni oddany zosta do szkó

we Lwowie, które opuci w r. 1800. Upenoletniony w dwu-

dziestym pierwszym roku ycia obj rzdy odziedziczonego

po dziadku klucza Roniatowskiego. Z kocem roku 1802

zmara Rzewuska, ciotka Stanisawa i po niej otrzyma on

w spadku dobra Brzozdowce. Hr. Stanisaw wyniós z do-

mu ciotki, osoby wyszego umysu i silnej energji, która

sama zarzdzaa swym obszernym majtkiem, najgówniejsze

zasady do praktycznego ycia obywatela ziemskiego. Tern

te tumaczy si w nim owe nadzwyczajne uzdolnienie admi-

nistracyjne, trafno w doborze osób i rodków do przepro-
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wadzenia zamierzonego planu i stanowczo w wykony-
waniu tego, które na kadym kroku eharakteryzuj jego

dziaalno. Z domu ciotki wyniós te hr. Stanisaw rze-

telne przywizanie do kraju i ch suenia jemu. Patrjo-

tyzm Skarbka nie identyfikowa si z ówczesnem pojciem

tego wyrazu. Nie pospieszy te wraz z inn modzie za

orami Napoleona, lecz osiadszy na roli j si pracy zie-

mianina. Gdy wszake w roku 1 800 zawiza si w Ga-

licji rzd narodowy, Skarbek by jednym z pierwszych,

który pospieszyli na jego usugi. - Jenera Iloniecki zamia-

nowa go w dniu 31 maja t. r. intendentem up i dóbr

narodowych w obwodzie Stryjskim i Samborskim. Wnet po

otrzymaniu nominacji widzimy Skarbka w Samborze, zkd
wzywa wspóobywateli do objcia prefektur poszczególnych

up i wydaje im nominacje. Z upadkiem ruchu narodo-

wego cofa si Skarbek z widowni publicznej i powica sie

gospodarstwu.

Byy to czasy bogosawione dla ziemian, czasy, w któ-

rych czowiek rzutki i energiczny móg atwo zrobi fortun.

Kzd austrjacki zajwszy Galicje, obj w posiadanie ogro-

mne obszary dóbr koronnych. Droga i za administracja

rzdowa oraz fatalne pooenie austrjackiego skarbu po woj-

nach napoleoskich, spowodoway rzd do sprzeday tych

dóbr. Za rzdów absolutnych by to proceder bardzo cz •

sto praktykowany i intratny... dla nabywców. Nabywca bowiem

z góry paci zaledwo drobn cze ceny kupna, zwykle

10'7„ ogólnej sumy; reszt rozkadano mu na raty patne

w cigu lat kilkunastu. Obejmujc majtek natychmiast

w faktyczne posiadanie atwo spaca nabywca raty rzdowe
dochodami. By to zatem interes bardzo korzystny i wiele

rodzin w Galicji zawdzicza mu dzi swe fortuny. Sposobu

tego chwyci si te Skarbek i spaciwszy ogromne dugi

cice na Koniatowie, naby od rzdu w roku 1813 dobra

ydaczów, w r. 1817 zakupi z masy po Procie Potockim

górsk majtno abie wraz z Stupjk, za w roku 1820

nabywa u rzdu klucz Mikoajowski i buduje w Drohowyu

pomieszczenie dla c. k. zakadu stadników.
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W tym czasie zalubi Skarbek Zofie Grzymaa Ja-

bonowsk. Niezgodno usposobie obojga modych ma-
onków sprawia, e w par lat po lubie wzili rozwód

i ju d. 9. listopada 1828 r. staje Zofia Jabonowska u o-

tarza z Aleksandrem hr. Fredr. Nieszczliwe poycie

z on, koszta procesu rozwodowego oraz hazardowne przed-

sibiorstwa przy nabywaniu dóbr bez potrzebnej gotówki —
wreszcie sabo, z powodu której na czas duszy wyje-

cha za granic, podkopay majtkowe stosunki Skarbka

do tego stopnia, i w r. 1822 sprzeda musia klucz Brzoz-

dowiecki Józefowi hr. Kalinowskiemu i mocno zaduy
reszt swych posiadoci. Z odzyskaniem zdrowia wraea

mu dawna rzutko i energia. Pomocy w swych kopotach

szuka daremnie u familii.

Brat jego Ignacy, yjcy wystawnie w Bursztynie,

proszony przeze o znaczniejsz poyczk, odpowiedzia mu
równie krótko jak dobitnie : „Ja o bankrutach nie chc
nic wiedzie". Hr. Stanisaw nie pokn tej piguki, bo

zerwa z bratem i ze dwojonym zapaem zabra si do pracy.

Z rzadk skrztnoci, z ruchliwoci icie semick osobicie

zarzdza swymi rozlegymi dobrami. Nie idc w lady

swych ssiadów, którzy tylko ziemi obsiewali, pierwszy

wt Galicji rzuci si na pole rolniczego przemysu. Najpierw

postawi w Drohowyu du gorzelni i wbrew panujcym
wówczas przesdom zadzierawi w przylegych do Konia-

towa dobrach kameralnych prawo propinacji, byle tylko

znale odbiorców na wyroby wasnych gorzelni i browa-

rów. Nastpnie zaprowadzi na wielk skal opas woów
i sam chodzi z nimi do Oomuca i Wiednia. ydzi gali-

cyjscy, patrzcy zawistnem okiem na spekulacje Skarbka

wywoali przeciw niemu strejk wiedeskich rzeników.

Niezastraszony niczeni Skarbek w cigu jednego dnia

postara si o kousens na wasn rzeni i pocz sprzeda-

wa miso po taszej cenie od targowej. Przestraszeni rze-

nicy zbiegli si ze wszystkich stron i bez targu tyle mu
za woy zapacili, ile zada. Od tego dnia patrzyli nasi

ydzi na Skarbka z jak najwikszem uszanowaniem. Owo-
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cem tej mrówczej pracy by odkup dóbr Brzozdowiec (w ro-

ku 1836), tudzie zakupno dóbr Smocze i Klimiec (1845),

Ostaowic (1846) oraz klucza Opaskiego (1846). Od wypad-

ków roku 1809 usun si Skarbek, jak to ju wspomnie-

limy od wszelkiego udziau w yciu publicznein. Mile wi-

dzimy u dworu wiedeskiego, piastowa rozmaite tytularne

godnoci. W r. 1818 zosta podkomorzym, w r. 1843 Wiel-

kim Sokolnikiem dla Galicji, w latach nastpnych koman-

dorem orderu w. Szczepana i tajnym radc. Konserwa-

tywnych przekona wystpowa w ich obronie otwarcie.

Z ca cywiln odwag potpia wojn o niepodlego
w r. 1830 dowodzc hazardownoci tego kroku stawiajcego

na jedn kart wszystkie zdobycze konstytucyjne królestwa

1 — niemyli sic niestety. Tak samo w roku 1848 wbrew ów-

czesnym prdom przystpi Skarbek do konserwatywnego

Towarzystwa ziemiaskiego, lecz równoczenie odmówi
przyjcia udziau w t. z. Bejrucie, zawizanym w celach

reakcyjnych pod patronatem rzdu.

acno nam przyjdzie zrozumie, e wobec tego oso-

bisto Skarbka nie moga si cieszy popularnoci. Z lekce-

waeniem i z dum znosi on jednak wszelkie zarzuty, jak

dugo nie dotykay takowe jego osobistego honoru. e w ta-

kich razach mia Skarbek odwag odeprze je elazem, do-

wodzi tego zajcie jego z p. Fr. T. z powodu niefortunnej

wyprawy Zaliwskiego.

W roku 1834 przystpi Skarbek do zrealizowania

myli, która przewodniczya pracy caego jego ycia. Bya
ni fundacja Drohowyzka, obejmujca dom przytuku dla

ubogich starców, wdów i sierót, a zarazem majca na celu

zapewnienie bytu sceny polskiej we Lwowie na lat pi-
dziesit. Historja powstania gmachu teatru hr. Skarbka

jest nastpujca. Jeszcze w roku 1783 Józef II. nada Sta-

noin galicyjskim proszcym go o wybudowanie teatru cz
placu -Castrum" zwanego na wasno. Niestety prawie

przez pó wieku nie znalaz si nikt, ktoby zechcia korzy-

sta z aski monarszej. Dopiero hr. Skarbek owiadczy
gotowo podjgcia tej budowy, skutkiem czego przywilej
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teatralny wykonywany przez H. Bull przeniesiono odr-

cznem pismem cesarskiem w d. 10 grudnia 1835 roku na

gmin lwowsk. Ukady z gmin trway z powodu rozma-

itych przeszkód formalnociowych a do roku 1837. W dniu

7. grudnia t. r. stana ugoda midzy gmin lwowsk a

Skarbkiem, moc której przywilej teatralny na lat 50 prze-

lano na hr. Skarbka. Zoona przeze przy podpisaniu

ugody deklaracja okrelaa jego obowizki. Mianowicie zo-

bowizywa si Skarbek do utrzymywania dobrego teatru

niemieckiego (dramatu, komedji, wodewilu i opery), do da-

wania czterech przedstawie niemieckich tygodniowo (208

rocznie). Reszt dni wolno mu byo powici na wido-

wiska w jzyku polskim, francuskim lub woskim. Zobo-

wiza si równie Skarbek do zaangaowania dobrych ar-

tystów i postarania si o stosown garderob, dekoracje

i raaszynerje; reszta punktów deklaracji dotyczya strony

formalnociowej i administracyjnej. Deklaracja przyjt
zostaa do wiadomoci, a ugoda zatwierdzon dekretem

nadwornej kancelarji z d. 2. lutego 1838 r.

Z wiosn 1839 roku rozpocza si dwiga w gór
budowa gmachu teatralnego. Planów dostarczy Salcman,

miejscowy architekta, którego wraz Pohlmanem dekoratorem

i maszynist wyprawi Skarbek w podró fachow za gra-

nic do Belgii, Francji i Holandii. Równoczenie sam Skar-

bek w towarzystwie hr. Bkowskiego i Stadnickiego zwie-

dza celniejsze teatra stoeczne. Budowa teatru trwaa bez

przerwy przez zim 1840 r. i zajmowaa uwag wszystkich.

Z rozlegych dóbr Skarbka dugie szeregi fur chopskich

wwoziy materjay na budulec, ceg, wapno, kamie. On
sam od rana do nocy cigle by na placu budowy, sam

cielom gwodzie wydawa, sam robotników wypaca.

Oszczdno jego graniczya ze sknerstwem — miano si

i szydzono ze sknery, lecz Skarbek nie dba o to. Zajty

wykonaniem swego planu nie zwaa na ludzkie gadaniny,

pewny, e potomno uzna z wdziczno jego powicenie.

W styczniu 1842 roku wntrze sali teatralnej i sceny byo

zupenie wykoczone. Opisanie gmachu jest o tyle zbdne,
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i krom nieznacznych zmian pozosta on dotychczas w tyra

stanie, w jakim go Skarbek odda do uytku publicznego*.

Miejsce przeznaczone dla widzów mogo pomieci 1460 osób.

W styczniu t. r. robiono prób wytrzymaoci klatki amfi-
,

teatru i przyjmujc za przecitn wag jednej o9oby 169 fun-

tów wiedeskich uoono w loach i w galerji kamienie bru-

kowe w wadze 166.804.000 funtów wiedeskich. Ciar
ten lea przez om dni nie spowodowawszy najmniejszego

ugicia w caej konstrukcji. Wntrze sali owieca yrandol
i lampiony olejne z wiedeskiej fabryki Demutha. Akustyka

nie pozostawiaa nic do yczenia, natomiast przecigi i brak

foyer dla publicznoci byy od chwili otwarcia teatru staym

przedmiotem powszechnych utyskiwa.

Pod dat 28. marca 1842 roku wydanym wreszcie zo-

sta Skarbkowi przywilej teatralny obowizujcy do dnia

28. marca 1802 roku i w zamian za przyjte zobowizania

pizyznawa temu prawo wycznoci w dawaniu przedsta-

wie teatralnych we Lwowie. Ód innych widowisk cao-

dniowych mia Skarbek pobiera 100
/„ dochodu, od tych

za, które trwaj duej ni cztery tygodnie 157
(
>. Nadto

uwalnia rzeczony przywilej budynek teatralny od podatku

zarobkowego na lat 50, od gruntowego czynszowego, i do-

datków gminnych na lat 30. Wreszcie kasie gównej pole-

ca przywilej monarszy wypat sumy 2000 z. m. k. rocznie

tytuem staego dodatku rzdowego (w r. 1846 podwyszono

ten dodatek do wysokoci sumy 400') z. rocznie). Przekra-

czajcym przepisy przywileju zagroono nieask monarsz

i grzywn w kwocie 100 dukatów.

Tre ugody i deklaracji Skarbka jak równie przy-

wileju cesarskiego, w których o przedstawieniach w jzyku

polskim zaledwie pobien znajdujemy wzmiank, zdziwi

zapewne czytelnika. Nie naley jednak zapomina, i Skar-

bek dziaa w czasach, gdy wobec systemu germanizacji

wyrazy : Polska, polski byy wykrelone z sownika rz-

dzcych. Chcc przeto zapewni egzystencj scenie naro-

dowej musia Skarbek wzi na siebie ciar utrzymy-

nia teatru niemieckiego, a tak wic przywilej rzdowy sta
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si prawdziwcm prkilegium onerosum dla Skarbka i jego
fundacji. Ze jednak w caej tej sprawie myl zapewnienia
bytu dla teatru polskiego gówn ze strony Skarbka od-
grywaa rol — wskazuj odezwy wnoszone w latach 1834
i ] 841 *) przez grono znakomitszyeh obywateli do Wydziau
Stanów. W pierwszej z nich, podpisanej przez Piotra Pie-

truskiego, Józefa Gorajskiego, Wincentego Skrzyskiego
i innych, domagaj si czonkowie Stanów u Wydziau, by
przedoony przez Stanisawa hr. Skarbka plan budowy
gmachu teatralnego móg uzyska najwysze potwierdzenie.

W drugiej grono obywateli wzywa wydzia Stanów do za-

warcia umowy ze Skarbkiem w sprawie utrzymywania
przeze sceny polskiej, a zarazem wyraa nadziej, e wy-
dzia nie odmówi temu zasiku z funduszów krajowych.

Jako rzeczywicie w czerwcu 1841 roku wniós Skarbek
do Wydziau Stanów podanie, w którem w zamian za sub-

wencj krajow w kwocie 4000 z. m. k. rocznie, zobowi-
zuje si do dawania 10 przedstawie miesicznie w jzyku
polskim 2

). W czasie kadencji sejmowej, odbytej w padzier-

niku t. r. uchwaliy Stauy uprasza rzd o pozwolenie, by
im wolno byo da Skarbkowi dane wsparcie pod warun-

kami: a) aby hr. Skarbek za siebie i swoich nastpców na

cay czas trwania przywileju obowiza si utrzymywa dobo-

row scen polsk i dawa co miesic 10 przedstawie polskich..

b) aby opata na te widowiska zrównan bya z cenami wi-

dowisk niemieckich. Dotychczasowych aktorów teatru pol-

skiego poleciy Stany wzgldom hr. Skarbka. Uchwa
najwysz z dnia 28. maja roku nastpnego odroczon zo-

staa stanowcza decyzja w tej kwestji a do chwili formal-

nego zaatwienia sprawy zamierzonej przez Skarbka fun-

dacji dla wdów i sierót. To samo decyzja odraczajca

«) Archiwum Wydziau kraj. L. 7. (7. stycznia 1834) i L. 529.

(7. czerwca 1841).

*) Archiwum Wydziau kraj. L. 584. (27. czerwca 1941). i L. 648.

(22. sierpnia 1841).
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subwencj zapada na kadencji sejmowej odbytej we wrze-

niu 1842 roku ').

Ostatecznie sprawa teatru polskiego zaatwion zostaa

formalnie dopiero w roku 1845. Ugod z dnia] 14. listopa-

da t. r. zawart z Wydziaem stanowym, zobowiza si Skar-

bek do utrzymywania dobrej sceny polskiej, do dawania co

najmniej 10 przedstawie polskich na miesic i do starania

si, by takowe odbyway si na przemiany z niemieckiemi

w dni niedzielne. Wydzia stanowy mia przestrzega sto-

sownoci przedstawie. W zamian zato udzieliy Stany

scenie polskiej 4000 z. m. k. a nadto odday na wasno
fundacji Skarbkowskiej realno zwan „Fryderykowka u

.

Z kolei wspomnie nam wypadnie kilkoma sowy
o fundacji Skarbka, znanej dzi powszechnie pod nazw
Zakadu Drohowyzkiego. Myl tej fundacji powstaa w go-

wie jego niewtpliwie ju w chwili, gdy przystpowa do

budowy gmachu teatralnego we Lwowie — sformuowa j
jednak i zabezpieczy w drodze legalnej dopiero w roku

1843. Dnia 1. sierpnia t. r. przekaza cay swój majtek,

skadajcy si z gmachu teatralnego, z 3 miasteczek i z 29 wsi

na rzecz majcego powsta instytutu, któryby stanowi schro-

nienie dla 400 starców i 600 sierót obojga pci, wyznania

chrzeciauskiego, urodzonych w Galicji. Zakad ten pier-

wotnie mia stan we Lwowie na placu Franciszkaskim,

nastpnie nosi si Skarbek z niyhi pomieszczenia tako-

wego w Zawaowie — ostatecznie za obra za miejsce

wzniesienia zakadu wie Drohowye pod Mikoajowem,

gdzie te rzeczywicie on istnieje od roku 1876. Ciar nie-

mieckiej sceny, która do r. 1872 pochona blizko 300.000

zr. z funduszów fundacji i dugoletnia administracja rz-

dowa dóbr fundacyjnych, sprawiy, i budow zakadu

Drohowyzkiego rozpoczto dopiero midzy rokiem 1862

a 1873, a do penej liczby tysica pensjonarjuszy nie zdo

*) Czynnoci Sejmu w królestwach Galicji i Lodomerji za rok 1841

l)emberg k. k. Aerarial Druckerei 1843). Str. 20 (II), 30 V), 4i (fV)

za rok 1842 str. 60 (XI), 76 (Xl). (

Teatr polski we Lwowie. 12
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an* jeszcze dotychczas doprowadzi. Juz po zrobieniu za-

pisu na rzecz zakadu, pojedna si hr. Stanisaw Skarbek

z swym bratem Ignacym. Ten mia córk zalubion ks.

Karolowi Jabonowskiemu i by moe spodziewa si, te

przez to zblienie si majtek brata pozostanie w rodzinie'

Hr. Stanisaw usyszawszy, e brat chce z nim napowrót

nawiza stosunki odrzek: Bardzo mi cieszy, e pan

Ignacy raczy mi sobie przypomnie— i niebawem zaprosi

go do swej loy na przedstawienie. Po przedstawieniu od-

by si bankiet u gospodarza, na którym bawiono si bar-

dzo wesoo. Przy kocu hr. Stanisaw poprosi goci o chwil

spokoju i zwróciwszy si do mecenasa Rodakowskiego,

który by jego doradc prawnym, wyrzek : Teraz mój Pa-

weku zechciej przeczyta. — Rodakowski wystpi na rodek
salonu i dononym gosem odczyta... akt fundacyjny, no-

szcy dat 1. sierpnia 1843 roku.

Rodzinie nie zostawi nic, krom kuratorji zakadu, do

której przywizan jest pensja w kwocie 8400 zr. w. a.

rocznie. Pierwszym kuratorem zamianowa ks. Karola Ja-

bonowskiego, ma swej bratanki, a po jego mierci synów

hr. Fryderyka Skarbka, zamieszkaych w Królestwie. atwo
mona sobie wyobrazi, jakie wraenie na hr. Ignacym spra-

wio odczytanie rzeczonego dokumentu. Zblad, ale mil-

cza i udawa, e si umiecha. W pamici jednak wi-

docznie stany mu sowa, które niegdy niebacznie wy-

rzek w chwili, gdy brat zgasza si do po poyczk. Hr. Sta-

nisaw widzc jego zmieszanie, podszed do z umiechem
i rk wycignwszy rzek z naciskiem: Panie Ignacy,

kwita z byka za indyka...

Odnonie do teatru, akt fundacyjny (ustp XXI.) za-

wiera nader wane postanowienie, które w dosownem brzmie-

niu pozwalamy sobie przytoczy : „Poniewa przedsibior-

stwa teatralne wszdzie straty ponoszx a ja z dotychcza-

sowego wszelki mam powód obawiania si, aby i tutejsze

„przedsibiorstwo teatralne Zakadowi memu uszczerbkiem

„nie byo, postanawiam, aby przedsibiorstwo teatralne po

„upywie przysugujcego mi pidziepicioletniego przywileju
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„na rachunek Zakada, wicej prowadzonem nie byo, na-

jey je zaniecha, a zabudowanie pod Nr. 367 w miecie

„czciowo albo cakowicie jak najkorzystniej wynaj''. —
Rzeczony ustp, ze wzgldu na konieczno budowy nowego

teatru jest niesychanie wany.

Na zakoczenie przytoczymy jeszcze jeden chara-

kterystyczny szczegó, dotyczcy fundacji: Oto przezorny

fundator, który na wasne oczy widzia, jak po wojnach

Napoleoskich rzd zabiera z depozytów sdowych majtki

sierociskie — zastrzeg sobie wyranie w ustpie II. listu

fundacyjnego, i w razie, gdyby fundacja jego nie miaa
wej w ycie, lub gdyby zakad zniesionym zosta, a rzd
majtkowi jego inne chcia nada przeznaczenie — wówczas

sukcesorowie, oznaczeni w tyme akcie, bd mieli prawo

domagania si zwrotu caego majtku. Z tego te powodu
. p. Skarbek figuruje cigle jeszcze w ksigach tabular-

nych jako waciciel dóbr, których przeznaczenie na cele

fundacji stanowi stan bierny tyche. W ten sposób uni-

kn Skarbek i opaty znacznego podatku przenonego

i obwarowa sw fundacj przeciw wszelkim moliwym za*

chciankom rzdu.

W zwizku z fundacj pozostaje fundusz emerytalny

dla czonków sceny polskiej we Lwowie, który Skarbkowi

zawdzicza swe powstanie.

Gdy w roku 1845 sprawa rocznej subwencji krajowej

dla sceny polskiej w kwocie 4000 z. m. k. ostatecznie zo-

staa zaatwion — odstpi Skarbek zasiek, który mia
przypa mu w udziale za cae przysze dziesiciolecie (od 28

marca 1845 r. do 29. marca 1855) na rzecz funduszu eme-

rytalnego dla czonków teatru polskiego we Lwowie. Za-

wiadowstwo tego funduszu odda Wydziaowi stanowemu.

W roku 1855 fundusz ten wynosi 52.000 z. m. k. w wa-

lorach i 2113 z. 66 kr. m. k. w gotowinie ; w r. 1865

wzrós do wysokoci sumy 92.100 zr. w. a. w papierach

i 436 zr. 51 ct. w. a. w gotowinie. Czonkiem zakadu
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emerytalnego móg zosta kady artysta, artystka, sufler

lub reyser teatru polskiego we Lwowie, paccy pewien.

procent od pobieranej gay do kasy funduszowej. Trzy-

dziestoletnia suba sceniczna uprawniaa go do pobierania

caej emerytury. Dzieci i wdowy emerytów tylko w dro-

dze aski mogy uzyska zasiek z rzeczonego funduszu,

którego zarzd w r. 1856 oddano fundacji Skarbkowskiej.

Pierwszymi pensjonarjuszami zakad emerytalnego byli-

artyei: Krupicki i Smochowski, z artystek jedna tylko

Aszpergcrowa. Gdy zarzd fundacji przeszed w admini

stracj rzdu, namiestnictwo zarzdzao równie funduszem

emerytalnym, a formalistyka urzdowa, jak niemniej wro-

dzona artystom nieopatrzno sprawiy, i maa stosunkowo-

liczba osób naleaa do emerytalnego zakadu. Nadto-

statut nie przewidywa egzystencji opery polskiej i milcz

niem pomija jej czonków. Tymczasem fundusz emerytalny

wzrós do wysokoci sumy 105.000 zr. w. a. (w r. 1885).

Celem zachcenia artystów do zapisywania si na emery-

tur, postanowi Wydzia krajowy w roka 1869 policzy

zgaszajcym si kandydatom lata suby, spdzone na in-

nych scenach polskich pod warunkiem, e przynajmniej la-

dziesi przepdz w lwowskim teatrze. W r. 1878 skró-

cono rzeczony termin do lat piciu. Mimoto kandydatów

do emerytury byo bardzo niewielu. Dopiero po roku 1880

sami artyci poczli si stara o zmian statutów emerytury.

Rezultatem ich stara jest nowy statut, uchwalony w marcu

1885 roku przez Wydzia krajowy. Na podstawie nowego

statutu przypuszczeni zostali do dobrodziejstwa emerytury

piewacy, kapelmistrze i chórzyci opery, skutkiem ezego-

liczba czonków zakadu znacznie si pomnoya.
Z zakadem emerytalnym dla artystów poczyo si

Stowarzyszenie czonków orkiestry teatralnej powstae w r

1873. Z chwil zawizania stowarzyszenie to posiadao ka-

pita* 22.311 zr. w. a., uzbieranych od r. 1852 z picio-

procentowych opat pobieranych od redut, koncertów i t p.

przedsibiorstw urzdzanych w teatrze Skarbkowskim. To-

warzystwo to istniao do dnia 10 listopada 1888 r. odrbnie,.

f-U .
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zai w dniu 26 tego miesica i roku poczyo si z zaka-

dem emerytalnym Skarbkowskim.

Artyci, prócz zakadu emerytalnego, posiadaj osobne

Towarzystwo wzajemnej pomocy, zawizane w grudniu 1872

roku 1
).

) Materjafy do yciorysu hr. Stanisawa Skarbka i do dziejów jego

fundacji podaj: Wurzbach Biograph-Lezikon (t. 35. str. 48).

—

Ateneum 1884 (t. 4. str. 51). — Gazeta Narodowa 1885 Nr. 28. — Ogni-

sko domowe 1885 Nra 33—36. — Rozprawa o funduszach krajowych (Lwów
1865. str. 14, 47, 81). - Dokumenta fundacji (Lwów 1875). - Statut eme-

rytury (Lwów 1885).
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VI.

Teatr pod zarzdem hr. Skarbka.

Rok 1842: Targi z artystami. — Otwarcie teatru. — Aszpergerowa

i Dawizon. — Wanda Starzewska — Stary m z i Syn puszczy. —
Rok 1843: Sta sio. — Aresztowania we Lwowie i Fidelio. — y-
dzi. — Dawizon reyserem. — Rok 1844: Nowe siy: (Moszyscy, Che-
chowscy, Józef Rychter, Waldowa, Zenopolscy). — Wystpy trupy Trouil-

Jta. — Karpaccy góiale i Okno na pierwszem pitrze. —
Wystpy Ignacego Chomiskiego. — Debiut T. Ceneckiej. — Rok 1846:

Debiut M. Ceneckiej i ustpienie Anieli Starzewskiej. — Debiuty Juliusza

Pfeifra i Skwarczyskiego. — Rok 1846: Pustki w teatrze. — Mar ja

Joanna. — Ustpienie Dawizona. — Rok 1847: Cige niepowodzenie

teatru. — Braki repertuaru. — Rok 1848: Era rewolucvjna. — mier
Skarbka. — Karol ks. Jabonowski.

Ju w styczniu 1842 roku rozpocz Skarbek ukady
z artystami celem zorganizowania towarzystwa. Nie obeszo

si bez pewnych zatargów i trudnoci, których wina leaa
przewanie po stronie artystów. Dziesicioletnie trwanie rze-

czypospolitej artystycznej w starym teatrze, omielao wybi-

tniejszych czonków dawnego towarzystwa do stawiania wy-

górowanych da wobec nowego dyrektora. Spraw tych

ukadów, które w kadym razie dotyczyy li wewntrznych
stosunków teatru, wywleczono dwukrotnie przed forum pu-

bliczne ), z kwesrji czysto materjalnej zrobiono spraw nie*

ledwie narodow. Gówny szkopu w tych pertraktacjach

przedstawiaa, o ile wyrozumie mona, okoliczno, i Skar-

bek si moc dy do zniesienia benensów, jako uwa-

) Gazeta lwowska 1842. Nr. 24. (Owiadczenie „Dyrekcji nowego Teatru

polskiego" i Jana N. Kamiskiego). — Nr. 26. (Odpowied na owiad-

czenie, podpisana przez J. Nowakowskiego, Szczsnego Starzewskiego, Le-

ona Budkiewicza, Witalisa Smochowskiego).
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czajcych godnoci sceny stoecznej i stojcych wrcz na

przeszkodzie racjonalnemu ukadowi repertuaru.

Dowiadczenie lat ostatnich w dziejach naszej sceny

okazao, e Skarbek w tym wzgldzie mia za sob najzu

peniejsz racj. Artyci jednak, zwaszcza dawniejsi czon-

kowie komitetu zarzdzajcego, cieszyli si ogóln sympatj

w miecie i w prasie, dziki czemu ostrze ogólnej niechci

zwrócio si zaraz u WBtpu przeciw Skarbkowi, dajc mu
si niejednokrotnie we znaki w sposób bezwzgldny i nie-

sprawiedliwy zarazem.

W marcu wreszcie udao si zakoczy swary i targi.

Skad towarzystwa by w caem tego sowa znaczeniu wie-

tny, personal liczny i wzmocniony wieemi siami. Z da-

wniejszych artystów ubyli tylko na razie: Nowakowska,

która usuna si w domowe zacisze i Benza, osobicie po-

róniony ze Skarbkiem.

W drugie wito Wielkiej nocy, w Poniedziaek dnia

28 marca 1842 roku otwarto teatr SkarbkowBki niemieckiem

przedstawieniem dramatu Sen yciem. Nazajutrz przedsta

wiano luby panieskie. Publiczno licznie zgromadzona

oklaskiwaa gr artystów, podziwiajc gustowne urzdzenie

sali, maszynerj, nowe dekoracje i owietlenie. Ceny miejsc

jak na owe czasy byy wcale przystpne ).

Po lubach nastpia Warjatka, popisowa rola dla

Aszpergerowej (Jenny), gr artystki publiczno i krytyka

przyja bardzo przychylnie, porównujc j z Palczewsk.
Aszpergerowa bya te bezwtpienia ozdob i filarem sceny

lwowskiej. Grywaa wszystko, poczwszy od wodewilu (Ba-

sia w Krakowiakach, Zosia w Skalmierzankach), a sko-
czywszy na trajedji i modnym podówczas melodramacie

(Rita Hiszpanka, Marion Delorme w Mulatce, Ludwika
w Intrydze i mioci —

- Marja Joanna, Amelia w Trzy-

) Loa parterowa i I. pitra kosztowaa 4 zr. 40 kr. Loa II. pi-
tra: 4 zr„ Loa III. pitra: 2 zr. 40 kr., Krzeso na I. pitrze : 1 zr.

10 et, Krzeso w partem i na II. pitrze: 1 zr., Krzeso na HI pi-
trze 40 kr., Parter: 24 kr., III. pitro: 18 kr. Galerja : 12 kr.
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dziestu latach ycia szulera). Nie obcemi jej byy te role

mzkic w komedji (Ulicznik paryski, Wicehrabia de Leo-
rieres) i kreacje salonowe (Pani Adamowa, Helena w Kea~

nie, Hrabina w ydach), wreszcie role kokietek (Zosia Kla-

per w Kapitanie Zosi). Ta wszechstronno, by moe na-

wet w gruncie rzeczy szkodliwa dla talentu Aszpergerowej,

nadawaa jej wyjtkowe, dominujce stanowisko na scenie

lwowskiej. Przyczyniaa si do tego okoliczno, i nowa

„gwiazda"* popierana usilnie przez dyrekcj, nie miaa a-
dnej wspózawodniczki. Kamiska cofna si w zakres

ról matek dramatycznych (Isabeau w Dziewicy Orleaskiej,

Podstolina w Zemcie), zachodzca te w lata Starzcwska,

której na trzeciem z rzdu przedstawieniu w nowym teatrze

(Szklanka tvody) wspania wyprawiono owacj, z powodu

wieku i choroby rzadko ukazywaa si na scenie. Z si

modszych, które w tym okresie lat przybyy, adna nie

moga si mierzy z Aszpergerow.

I tak wystpia w kwietniu (d. 3.) panna Mejer w ko-

medyjce Scribego i Melcsville'a Zoe. Artystka byaju znan
z poprzednich wystpów we Lwowie, posiadaa pewien

wdzik i dobre uoenie, lecz wymow nadto pieszczon.

W czerwcu przybyli do Lwowa oziscy, artyci prowin-

cjonalni z Królestwa. Wystpili w Trzydziestu latach ycia

szulera (d. 22. t. m.) bez szczególniejszego powodzenia.

Repertuar nie uleg na razie znaczniejszym odmianom, zasi-

lano si wznowieniami sztuk dawniejszych. Z nowoci przed-

stawiono (d. 11. maja), prócz sabej, poprzednio ju wspo-

mnianej komedyjki Zoe, gon wówczas komedj Scribego

Wizy (La Ghaine), która i u nas powszechnie si podo-

baa, na zakoczenie za sezonu letniego dano po rlaz pierw-

szy w dniu 15. lipca uda komedj Topfera Faszywy wielki

ton. Z kocem sezonu letniego uby z grona artystów lwów -

skich jeden ze skromnych, lecz poytecznych wielce pra-

cowników sceny, Franciszek X. Botnicki, zmary w pierw-

szych dniach lipca. W drugiej poowie lipca, a po koniec

sierpnia teatr by zamknity.
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Przebyty pierwszy sezon winien by by wskazówk
<la dyrekcji nieobytej z kierowaniem sceny i postpowa-

niem z artystami. Mimo systematycznej cenzury, która po-

pierajc Skarbka, tumia skrztnie niechtne dla gosy
prasy — niepodobna nie zauway, i nowy dyrektor nie

cieszy si bynajmniej sympatj publicznoci i wzgldami
dziennikarstwa. ródo tej niechci byo niewtpliwie poli-

tycznej natury, gdy Skarbek, mimo bezsprzecznych zasug
na polu humanitarnem, popularnym we Lwowie nie by.
Nadto na samym pocztku popeni dwa wane bdy : po-

piera zbyt widocznie Dawizona a oddali Benz.
Dawizonowi nie podobna byo odmówi wybitnego ta-

lentu. Osobiste jednak przywary modego artysty, a zwa-
szcza zarozumiao zwyka rasie semickiej, nie przyczy-

niay si do wyrobienia mu miru wród starszej braci po

Apollinie. Protekcja Skarbka bya tylko nowym bodcem
dla pobudzenia zawici przeciw Dawizonowi. Dawizon po-

dobnie jak Aszpergerowa gra wszystko. Co jednak uszo

bezkarnie modej i piknej artystce, nie zwyko uchodzi

nawet jeialncmu artycie. Repertuar ówczesny Dawizona

byby dla naszych artystów wprost niezrozumiaym. Stary,

komiczny Gaspard w Ojcu debiutantlci stoi tu obok Ferdy-

nanda w Intrydze, Eberard w Bomu szalonych obok J-
drusia z Jdrychowa, a Student z Krakowiaków obok Ham-
leta. To te krytyka, powodowana po czci niechci ku

Skarbkowi a sympatj ku Bcnzie, wystpowaa niekiedy

zbyt ostro przeciw wszechstronnoci Dawizona, zwaszcza

w rolach serjo-dramatycznych i nie podobna jej odmówi
w gruncie rzeczy pewnej racji. Z uznaniem natomiast pod-

noszono gr Dawizona w rolach lekkoduchów {Bon Cezar

de Bazan, Robert w Pamitnikach szatana, Birbancki w Bo-

zywociu), znamionujcych wyszy talent charakterystyczny

Artysty.

Sezon zimowy rozpoczo w dniu 28. sierpnia Bozy-

wocie, po którem nastpi Belizarjusz z Benz w roli tytu-

owej. Podeszy w latach artysta by bez wtpienia cia-
rem dla Skarbka, lecz zaangaowanie zepsutego hodami
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ulubieca publicznoci byo dyktowane koniecznoci. Przy

kadej zdarzonej sposobnoci publiczno zgromadzona

w teatrze i prasa domagay si powrotu Benzy. W obec

cigych demonstracyj musia Skarbek ustpi i Benza
w Belizarjuszu odby wjazd tryumfalny na scen lwowsk,
obsypany wiecami i kwiatami, przyjty gromem oklasków.

By moe, e owacja rzeczona bya w czci sztuczna i wy-

woana poprzedni agitacj, lecz czy i po za teatrem

wszystkie owacje s naturalnym objawem woli ogóu?....

Z tem wszystkiem pobyt Benzy na tutejszej scenie nie by
dugotrwaym. Sdziwy artysta nie móg i nie chcia si
nagi do nowego kierunku w sztuce; trajedja klasyczna

zesza ju dawno z pola a nowoczesna komedja i dramat

romantyczny byy dla Benzy tcrra ignota Po roku te
usun si dobrowolnie ze sceny, nie mogc si pogodzi

z dyrekcj i z nowym kierunkiem sztuki. W jesieni uby
równie z grona dawniejszych aktorów Soski, artysta re-

dniej miary, lecz okazaej postawy i niezy deklamator.

Uda si do ytomierza, gdzie doznawa bardzo przychyl-

nego przyjcia.

Jeli przybycie Benzy i wyjazd Soskiego pozostay

bez waniejszych nastpstw dla sceny, to wystp Wandy
Starzewskiej (córki tutejszych artystów a zalubionej na-

stpnie Dawizonowi) w Precjozie (d. 21. grudnia) obiecywa

bardzo wiele. Debiutantka odziedziczya po matce urod,

a jakkolwiek drobna jej posta i gos o nieobszernej skali

skazyway j na role o licznym nastroju, mimo to jednak

Wanda Starzewska w rolach naiwnych bya nader cennym

nabytkiem. Z domu wyniosa dostateczne wyksztacenie

sceniczne, które uatwio jej pierwsze kroki stawiane na

deskach teatralnych. W cigu kilkoletniego pobytu na sce-

nie lwowskiej grywaa Starzewska z powodzeniem role ko-

chanek w komedji salonowej, gównem atoli polem popisu

dla jej talentu byy kreacje liryczne. {Precjoza, Krystyna

w Szesnastoletniej królowej, Marja w Sabaudce). — Pu-

bliczno przyja debiutantk zaraz za pierwszym wyst-

pem w Precjozie bardzo przychylnie, niemal z uniesieniem.
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W imieniu córki chcia stary Starzewski dzikowa publi-

cznoci, lecz wzruszenie, atwe zreszt do usprawiedliwienia

w tym wypadku, nie dao mu przyj do sowa. Wanda
Starzewska wesza w skad towarzystwa w lecie nastp-

nego roku.

Zamyla te Skarbek o urozmaiceniu przedstawie

teatralnych baletem i w tym celu sprowadzi z Warszawy

tancerzy Olimpi i Kornela Szczepaskich. W grudniu (d.

5) przedstawili si gocie warszawscy po raz pierwszy tu-

tejszej publicznoci. Olimpia Szczepaska, moda i przy-

stojna podobaa si od pierwszego wystpu i zaangaowana

stale, otworzya w latach nastpnych szko baletu.

Z nowoci repertuaru najgówniejszym wypadkiem byo
pierwsze przedstawienie komedji Korzeniowskiego Stary

mz (d. 11. grudnia). Ze stanowiska dzisiejszej krytyki

jest to jeden ze sabszych utworów znakomitego pisarza.

Oprócz wielu zarzutów, dotyczcych technicznej strony

sztuki, gówny temat, na którym autor sw prac osnu,

wydaje si nam faszywym a charakter starego ma wprost

niekonsekwentnym. Inaczej zapatrywano si na Starego

ma w roku 1842, cho i wówczas ju usiowano, acz na

próno, zwróci uwag publicznoci na paradoksaln i wrcz
niemoraln tez komedji ). By moe, e do powodzenia

Starego mka przyczynia si te nie mao znakomita gra

artystów. Tytuow posta sdziego przedstawia Nowa-

kowski, Stanisawa Dawizon, starego wiarusa Mateusza

Benza ; z ról kobiecych podnosia krytyka z uznaniem gr
Radowskiej (Marcinowa) i Rutkowskiej (Agnieszka).

Z repertuaru sceny nadwornej we Wiedniu przyswoi

komik Anikowski lwowskiemu teatrowi dramat Halma (br.

Munch-Bellinghausen) Syn puszczy (Sohn der WUdniss),

który ujrza we Lwowie wiato kinkietów w dniu 2. gru-

dnia. Syn puszczy przedstawiajcy wdziczne pole popisu

) Porównaj: Dziennik mód paryskich 1842. Nra 22 i 23 (recen-

zje pochwalne J. Dobrzaskiego) z ostrom wystpieniem anonima (A...X

przeciw tendencji komedji. (Dziennik mód paryskich 1843 Nr. 4.).

Digitized by Google



188

dla bohatera i bohaterki trajiczncj jest wyWorem tak Cwa-

nej sztucznej poezji {Kunstpoesie), jak go eharakterytfcowa

susznie Laube. Warto sceniczna dramwtn bya czysto-

chwilow, zalen od gry przedstawicieli. We Lwowie znako-

mitym Ingomarem by Smochowski, mniej szczliw Parteni

Aszpergerowa, której gos i sposób grania nie nadawa si

do naleytego uwydatnienia idealistycznego pierwiastka,

uosobionego w postaci bohaterki dramatu *). Smochowskiemu

podobnie jak poprzednio Starzewskiej i Benzie, urzdzono
wspania owacj po trzecim akcie dramatu. Wiece, okla-

ski i wywoywania nie miay koca.
Reszta nowoci tumaczonych {Lekarz iviejski, Doso-

wny wykad jpraica) przedstawionych po koniec roku, nie

zdoaa sobie pozyska wzgldów publicznoci, a niewinna

w istocie, cho paska krotochwila Nestroja Chc sobie po-

hula (d. 7. grudnia, po raz pierwszy), wywoaa wielkie

zgorszenie wród prasy, zakoczone niesmaczn polemik
midzy krytyk a tumaczem krotochwili, Anikowskim 2

) •

W ogóle stanowisko Skarbka, jako dyrektoia teatru,

nie byo wówczas do pozazdroszczenia. Jeli milczay pi-

sma lwowskie, nie mogc dla rozmaitych przyczyn da folg

swej niechci wobec jego osoby — to pisma zakordonowe

wcale go nie oszczdzay. Co prawda by on w dobrem

towarzystwie, gdy celem pocisków anonima w korespon-

dencjach do Tygodnika poznaskiego byli równie Fredro

Aleksander, stary Kamiski, którego Zabobon nazwano „nie-

udaem mapiarstwem" i artyci lwowscy. Teatr i polski we
Lwowie, zdaniem korespondenta, by bud bez adnej ar

tystycznej wartoci, aktorowie bez talentu, autorowie nie-

udolni, kierownictwo usuwajce si z pod krytyki 3
).

') Gazeta lwowska 1842. Nr. 144.

') Gazeta lwowska 1842. Nr. 146—7; Dziennik mód paryskich 1842

Nr. 28.

3
) Tygodnik literacki wychodzcy w Poznaniu pod redakcj A. Woy-

kowskiego. Patrz: r. 1842 t. 5. artykuy p. t. Uwagi nad literatur

w Galicji (o teatrze w numerach 40—51) i Tyg. lit. z r. 1843. t. 6. Te-

atr polski we Lwowie (Nr. 46).
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Nieznajomo stosunków teatralnych pogarszaa sytua-

cj Skarbka. Niewiadomo z jakich powodów zabroni on

niezajtym w przedstawieniu artystom bezpatnego wstpu
do sali teatralnej. Drakoskie to rozporzdzenie wywoao
ogólne oburzenie wród artystów i obio si gonem echem

w prasie wiedeskiej (ThcatherZeitung, Wandrer l

) Wszystko

to usposabiao ogó wrogo dla osoby nowego przedsibiorcy.

Rok 1S43 przyniós spor wizank nowoci, midzy
innemi dwie sztuki oryginalne : modzieczy utwór Szajno-

chy p. t. Stasio i komedje hr. Antoniego Karnickiego Po-

rka czyli Anglik na Podiami.

Trajedja Stasio ujrzaa wiato kinkietów d. 9. czer-

wca t. r. Zasuony na polu dziejopisarskiem autor uwa-

a j podobno za grzech modoci. W kadym razie by
to utwór zapowiadajcy talent niepospolity i za ukazaniem

si na scenie, wywoa wyczerpujc polemik, która zainte-

resowaa ogó powanej prasy polskiej nawet za supami

granicznymi Galicji 2
). Tytuow posta bohatera dramatu

przedstawia Dawizon, Edmunda Smochowski, Klar Aszper-

gerowa. Porka czyli Anglik na Podlasiu, trzy aktowa ko-

medja Antoniego hr. Karnickiego, ukazaa si w marcu

(24.) wywoujc konwencjonaln pochwa w Gazecie lwo-

wskiej pod rubryk „Nadesane" 3
)...

Brak utworów oryginalnych usiowano zastpi prze-

kadami, których wybór mniej wicej nazwa by mona
szczliwym.

W styczniu przedstawiono komedje z Plolbeina Goni-

twy w Tenczynic (d. 20) i dramat Alicja znany tu z cza-

sów pobytu panny Georges (d. 23). Tytuow rol przed-

stawiaa Kamiska tak skoczenie, e krytyka uznaa

za stosowne porównywa artystk z jej sawn poprzedni-

czk. Luty przyniós dramat Birch-Pfeifferowej Noc i po*

ranek (d. 7.) przerobiony z senzacyjnego romansu Bulwera*

>) Leseblatter (Lemberg 1843) Nr. 2, 5.

J
) Gazeta lwowska 1843. Nr. 69, 71.- Dziennik mód 1843 Nr. 12.

.Ordownik" poznaski 1843 nr. 30.

3
) Gazeta lwowska 1843 nr. 37 i 3J>.
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Dramat ten nosi obok pewnyoh scen efektownych, zdra-

dzajcych wprawnrk Birch Pfeifferowej wybitne pitno prac

tego rodzaju tj. dramatyzowanych powieci, lecz ratowaa

go wyborna gra Dawizona (Filipa) i Nowakowskiego (lorda

Lilburn) oraz staranno wystawy. Wikszem uznaniem

cieszy si Dumasów ski Saracen (13. marca). Natomiast

dramaty: Leon (17. marca) — Dziadek Gruerin (21. lipca)

i Syn za ojca (81. lipca), utony w morzu niepamici.

Przez cay sierpie teatr by zamknity.

Tymczasem zachmurza si co raz to bardziej hory-

zont polityczny naszego miasta. Odkrycie spisku wojsko-

wego w puku Mazucheli, Stowarzyszenia ludu polskiego,

Sprzysisenia demokratów pocigno za sob mnóstwo are-

sztowa. Wszystkie wizienia byy przepenione. Lwów
cay robi wraenie wielkiego wizienia. Smolka, Ziemia-

kowski zasiedli na awie oskaronych, wespó ze stu czter-

dziestu innymi. Nie byo prawie polskiej rodziny w miecie,

któraby nie posiadaa brata, ojca, ma, skwalifikowanego

przez wadze jako indywiduum polityczuie podejrzane. Za-

panowaa we Lwowie duszna, przygnbiajca umysy atmo-

sfera, której wyrazem bya smutna, rzewna lecz szczera

demonstracja, jaka w lipcu t. r. miaa miejsce w teatrze

podczas niemieckiego przedstawienia opery Bethowena Fi-

delio. By to wystp synnej piewaczki Pirschner i publi-

czno zebraa si wcale licznie. Bardziej jednak ni mi-

strzowska kompozycja, ni piew gonej artystki, zaja
zgromadzonych tre akcji opery i z chwil, gdy na sce-

nie ukaza si chór winiów —
tacz i kanie w amfite-

atrze zaguszyy orkiestr i niemieckich piewaków. Caa
sala jakby ruszona iskr elektryczn, pona wszystkiemi

tonami uczu, bo te mistrz umia w znan nam zkd ind
osnow wplata kwiaty czarodziejskiej muzyki — tak pij

sze o tym wypadku jedno z pism miejscowych *).

Wród tak smutnych stosunków rozpoczto sezon zi-

mowy Spazmami modnemi (1. wrzenia). W repertuarzu

) Gazeta lwowska 1843. Nr. 91.
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-

oryginalnym gównym wypadkiem tego sezonu byo uka-

zanie si ydów Korzeniowskiego (3. grudnia), którym

z rzadk jednomylnoci ogólnie przyklanito *). Patryar-

chaln posta Arona przedstawia Benza, hrabiowsk par
byli Rejmers i Aszpergerowa, Zofi Rudkiewiczowa ; obu

Staroickich przedstawiali Dawizon i Nowakowski, który

rol komornika zalicza susznie do najlepszych swych kre-

acyj. Z r:szty sztuk oryginalnych, grywanych w tym sezo-

nie, krytyka wyraa si ujemnie o trzyaktowej korne dj

i

Majeranowskiego Rej z Nagowic (13. grudnia) pomijajc

inne milczeniem. (Komcdje : Szwedka, Paryanka grane we
wrzeniu). Z sztuk tumaczonych zasuguj na chlubn
wzmiank : Pamitniki szatana (Arago i Vermond, 25. wrze-

nia) i Kean Dumasa (13. padziernika), w którym Dawi-

zon próbowa swych zdolnoci dramatycznych. — Reszt

nowoci stanowiy fraszki bez wartoci artystycznej, jak ko-

medje : Syn na wojau (6, wrzenia) — Ojciec nwdny (15.

listopada) — Kominiarz (29. grudnia), lub fraszka Bohatery

(13. grudnia), w której Aszpergerowa i oziska przebie-

ray si za uana i grenadjera...

Rok 1343 zaznaczy si w dziejach lwowskiego teatru

walk, jak pewna cz prasy rozpoczb, wie z Dawizo-

nem. Wspomnielimy ju powyej, e mody ten artysta

nie cieszy si sympatj w gronie swych kolegów, którzy

nie omieszkali wpywa niekorzystnie na sd o nim w pra-

sie. Wszechstronno, jak faworyzowany przez dyrekcj

artysta drani swych starszych kolegów, bya po czci
przynajmniej uzasadnionym zarzutem przeciw Dawizonowi,

który spotgowaa jeszcze nietaktowno Skarbka. W maju

tego roku, Skarbek widzc . wzmagajc si z wiekiem nie-

poradno Kamiskiego i brak powagi jego wobec artystów,

*) Dziennik mód paryskich 1843. Nr. 26. — Gazeta lwowska Nr

147. — Leseblatter Nr. 142. — Pierwszy 9k^ypek orkiestry lwowskiej A.

Braun skomponowa charakterystyczn uwertur, któr poprzedzano zazwy-

czaj przedstawienie ydów. W r. 1850 grano ydów na scenie nie-

mieckiej we Lwowie. (Gazeta lwowska 1860. Nr. 112).
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doda mu do pomocy jako reysera... Dawizona. Dwudzie-

stopicioletni modzieniec mia by przeoonym wobec osi-

wiaych na scenie Nowakowskich, Starzewskich, Smochow-

skich, którzy w kadym razie przewyszali go i pod wzgl-

dem wyksztacenia i dowiadczenia scenicznego.

Suszne oburzenie, jakie z tego powodu zapanowao za

kulisami, przenioso si na miasto i znalazo ostry wyraz

w Dzienniku mód paryzkich. który w namitnych wyrazach

zainterpelowa dyrekcj e przyczyn tego kroku. Mimoto

Dawizon pozosta reyserem i nie zaniecha co najmniej

niestosownych w owym czasie dla artysty polskiego wyst-

pów na scenie niemieckiej we Lwowie. Midzy innemi

w lipcu t. r. gra Dawizon Mashama w Szklance wody i Don
Karlosa w trajedji Szyllera w czasie gocinnych wystpie
obojga Rettichów ,

). Wystpy rzeczone toroway mu bez

kwestji drog do póniejszej karjery, lecz równoczenie pod-

kopyway stanowisko Dawizona na scenie polskiej we
L wowie.

Rok 1844 odznacza si przedewszystkiem wielk ilo-

ci wieo zaangaowanych osób, które miay odwiey
nieco podstarzay personal. I tak: w styczniu wystpili obaj

Moszyscy, ojciec i syn, których zaliczono w stay skad

artystów. Ojciec by zwykym rutynist, syn natomiast

szesnastoletni chopak zdradza niepospolite zdolnoci, które

zawiód nastpnie, jak zwykle ci, którzy zbyt modo wst-

puj na deski sceniczne. W marcu przybyli do Lwowa
Chechowscy. Ona, sympatyczn obdarzona powierzchowno-

ci i dwicznym, cho sabym gosikiem, podobaa si

ogólnie jako Precjoza. Chechowski mniej fortunnie przed-

stawi si w bohaterskiej roli Edgara ( ucja sierota szkocka)

— wysykano go po prostu, co nie byo dla bynajmniej

nowoci...

Od Wielkiej Nocy a do poowy czerwca gocia na

scenie lwowskiej trupa francuska Trouilleta, zoona z 22

osób, która ogóem daa 30 przedstawie, przewanie w dni

. ') LoseWatter 1843. Nr. 82.

Digitized by Google



przeznaczone na polskie widowiska. Repertuar Francuzów

skaday utwory Scribego, porywano si nawet na pomniej-

sze opery
(
Udzia szatana Aubera), a gówn si atrakcyjn

przedstawiaa pna Lefcbvrc, nieoceniona jako Ulicznik

paryzkiluh ksitkow Pierwszej wyprawie modego Richelieu.

Z wiosn przybyy te do lwowskiego teatru wiee
siy z Krakowa: Rychter Józef, poprzedzony dobr saw
w rolach charakterystycznych, póniej nieco Waldowa, znana

ju tu z lat poprzednich, do ról salonowych (Panna matka,
Rywalka), wreszcie Zenopolski, zdolny komik paski a zara-

zem czarny charakter w melodrainie. Jednego wieczora

grywa demonicznego Nieznajomego w Dwu winiach z ga-

ler a zarazem gupiego Kacperka w farsie Siostra Kacperka.

Rychtcra talent zapoznano, wikszo przyznawaa mu
tylko rutyn. Niefortunnym natomiast nabytkiem by Tho-

main w rolach drugich kochanków. Nowe siy pozwalay

poniekd zapomnie o ubytku starszych artystów, którzy

z Wielk noc ustpili. Ubyli : Benza, Rudkiewiczowie i

Nowakowski, który znajc warto, jak pszedstawia dla

tutejszej sceny, nieustanne wiód targi ze Skarbkiem. Spra-

wy finansowej nie zawahano si nawet wywlec przed fo

rum publiczne 1

). Hardy artysta zerwawszy z dyrekcj

ukady, wyjecha do Krakowa na wystpy, lecz ju w czer-

wcu (d. 17) witano go z powrotem w Skpcu. Publiczno

zasypaa swego ulubieca kwiatami, Nowakowski za dzi-

kujc owiadczy: „Sów mi nie starczy, lecz czynem si

odwdzicz 2

)
u

. Rudkiewiczów zaangaowano od lipca. Oy-
wi si te repertuar, który pod wzgldem wietnoci prze-

cign lata poprzednie. Z dzie oryginalnych ujrza Lwów
po raz pierwszy Korzeniowskiego : Fabrykanta (19. sty-

cznia) — Karpackich górali (21. czerwca) — Pann m-
atk i Okno na pierwszem pitrze (obie d. 1 lipca).

') Gazeta lwowska 1844. Nra 42. 4!>.

\) Oazeta lwowska 1844. Nr. 73.

Tenir |>ol«ki wo Lwowie. 13
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Fabrykant odegrany koncertowo przez Aszpergerow,

Benz, Dawizona i Rudkiewicza — podoba si powszechnie )

podobnie jak Panna matka *), w której wyborny duet two-

rzyli Aszpergerowa (Cecylia) i Nowakowski (major). Nato-

miast Karpackich Górali nazwano udramatyzowan powieci

a licznie zebrana publiczno najgoniej oklaskiwaa tace

ludowe dramatu 3
), za biedne Okno na ptermseiu pitrze

cigno na siebie zarzut niemoralnoci 4
).

Niemniej doborowo przedstawiaj si nowoci tumaczo-

ne. Byy niemi: Bayarda Wicehrabia de Letorieres (8. sty-

cznia) z Aszpergerow w tytuowej roli. W. Hugo Lukrecja

Borgia (4. marca) równie z Aszpergerow i Dawizonem
w gównych rolach (Lukrecja, Genaro ) i spcktaklowe sztuki

jak Matylda (hi. lutego, Sue i Pyat) i Braco (12. lipca).

Mniej szczliw bya myl wystawienia Miillncra fatalisty-

cznej trajedji Przewina (13. marca).

Sezon letni zakoczono w dniu i. sierpnia, a ezasu

ferji uyli Dawizon i Kyehter na wycieczk artystyczn do

Warszawy, gdzie przybyli w poowie tego miesica. Dawi-

zon jako Filip w Nocy i poranku, za Rychter jako kapi-

tan w Lcktorce i komornik w ydach znaleli pochlebne

uznanie dla swych talentów u warszawskiej publicznoci.

Dalszym wszake wystpom lwowskich artystów stana na

przeszkodzie aoba dworska spowodowana mierci W. ks.

') Gazeta lwowska Nr. 15.—Dziennik mód paryzkich Nr. '25

r
) Gazeta lwowska Nr. 78.

*) Gazeta Lwowska Nr. 73. Obsada ról dramatu bya nastpujca :

Anto : Smoehowski — Marta : Kamiska — Prakse.la : Aszpergerowa — Pro-

kop: Rejmers — M mdatarjusz : Starzewski — Maksym : Nowakowski. W roku

1847 przeoy K. Wurzbaeh Karpackich Górali na jzyk niemieoki.

(Gazeta lwowska 1847. Nr. :{.).

*) Gazeta lwowska 1844. Nr. 78. — Dziennik mód paryskich Nr. 15.

W dwa lata póniej ten sam dramat przerobiony przez dra Wurzbacha
(Konstant) robi furor na scenach niemieckich. ,.Das Fenster im ersten

Stock" grano we Lwowie po raz pierwszy d. 9. listopada 1S4H. (Lese-

blatter 1846 Nra 184. 13(>. 137.-Dziennik mód paryskich 1S4"; Nr. 1. 3)
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Aleksandry, skutkiem czego scena warszawska na czas du-
szy zostaa zamknit

Zimowy sezon otwórz ono w dniu 2. wrzenia dramatem

Estcla, w którym po raz pierwszy przedstawia si publi-

cznoci Zenopolska. artystka ujmujcej powierzchownoci,

lecz bez szczególniejszego zamiowania do sceny. O wiele

waniejszym wypadkiem dla naszej sceny by dwukrotny

wystp Choniiskiego (20 i 23 wrzenia) w Matce rodu i

Faszywym wielkim tonie Ignacy Cliomiski przybywa
z Krakowa, gr jego zalecaa wyrazista deklamacja, gos
dwiczny, zgrabne ruchy a

). Dodajmy do tego, e Cho-

miski by jednym z najprzystojniejszych ludzi swego czasu,

a wówczas atwo przyjdzie zrozumie, e scena lwowska

moga w nim pozyska idea kochanka. Nieznane nam s
przyczyny, dla których Chomiski nie zosta zaangaowany.

Szereg1 tegorocznych debiutów zakoczya Teofila Cenecka.

uczennica starego Kamisk iego. Wystpia na scen po-

przedzona szalon, niepraktykowan dotychczas reklam?

któr Kamiski zrcznie potrafi zainicjowa. Afisz zapo-

wiadajcy pierwszy debiut Ceneckiej; w Dziewicy Orlea-

skiej (w d. 7. padziernika) zawiera nastpujc odezw
do publicznoci, któr ze wzgldu na jej styl bombaatyczny

w caoci przytaczamy

:

„Przy najgorliwszoiu usiowaniu i szczodrych flarach niel.a, dugich

lat wprawy i dowiadczenia wymaca sceniczne mnnictwo. Susznie przeto

„w tak trudneu) zadaniu z l»ijccm sercem stanie przed Tob wy wsponi-

r niona zwolcnniea Jest to dla nici uroczysta oliwia, ca jej przyszo.'-

„stanowica. Jake szczliw bdzie, jeeli w jej pomylno Twoim wy-

rokiem zawadnie wzgldne i pobaajce m-zucie. Przytom pokrzepia j
„i ta otucha:

,.e w kres piknej chwaty, ród skalistej drogi

..('hc siy podwaja, w pomoc id bogi u .

W dniu wystpu Ceneckiej teatr by przepeniony,

-majestatyczna, urodziwa posta debiutantki olnia wszyst-

kich, przepowiadano w niej now gwiazd na horyzoncie

') Kurjer warszawski 1844. Nra 218. 220. 222.

2
) Dziennik mód paryskich 1844. Nr. 21.—Gazeta lwowska Nr. 114.
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sztuki narodowej, idea bohaterki trajicznej ). Niestety wie-

tne te wróby o przyszoci artystki nie ziciy si nigdy,

('enecka pozostaa przez cay czas swej karjery scenicznej

tein, ezem bya w chwili pierwszego debiutu, t. j. intelli-

gentn aktork. Wyyn prawdziwego artyzmu nie zdoaa
>sign z powodu, e zacza zawód sceniczny od ról zbyt

wielkich dla pocztkujcych, sa czem poszo powierzchowne

traktowanie ról i w kocu zmanierowanie. Krytyka chwa-

lca j cigle i nad miar, ockna si zbyt póno dla talentu

artystki. Ju nie miaa si i woli do pozbycia si zarzuca-

nej sobie nienaturalnoci — tak przepad marnie talent

Cei.eekiej, jak wiele innych na lwowskiej scenie...

W listopadzie ( d.20.) wystpia raz jedyny panna Szyma-

ska jako amatorka w roli Elwiry (M i sona). Przyzna-

wano jej zdolnoci w rolach salonowych a
).

Wród nowoci, granych po koniec roku, nie znajdujemy

adnej sztuki oryginalnej ; z przekadów odegrano komedye :

Feldmana Nieszczliwy czowiek (11. padziernika-, Melles-

ville'a : Margrabina Senneterre (4. listopada) oraz Szekspira

Kupiec wenecki ( -JO. grudnia). Z. dramatów upamitnio si

przedstawienie Jiuy-Blasa W. Hugo (29. listopada)^ w. któ-

rem Chechowski, prawic monolog w akcie trzecim, impro-

wizowa przez trzy kwadranse wasne pomysy. Cierpliwa

publiczno lwowska wysuchaa tych bredni do koca-

i . . . wywistaa Chechowskiego 3
). Drug nowoci dra'

matyczn, przedstawion w tym czasie, by dramat Nie-

boszczka (13. grudnia).

Rok 1845 podobnie Jak poprzedni rozpocz si od

debiutów. W styczniu (6. d.) wystpia po raz pierwszy

modsza siostra Teofili, Marya Oeneeka w Dymitrze i Maryi

Wyposaona od natury równie szczodrze jak siostra, nada-

waa si bardziej do ról lirycznych, które te stanowiy jej

•) Dziennik mód paryskich 1844. Nr. 22. Gazeta lwowska Nr.

') Dziennik mód paryskich 1844. Nr. 25.
a
) Gazeta lwowska 1844. Nr. 150.
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"wydzia przez czas pobytu na scenie Skarbkowskiej *). Na-

tomiast utracia scena lwowska Rychtera, który w marcu

t. r. zawezwany przez dyrekcy teatrów warszawskich, po-

dy tame i w poowie t. m. wystpi w Lektorce, jako

Stale zaangaowany artysta 2
).

Repertuar by obficie zaopatrzony w nowoci, jakkol-

wiek nic ze wszystkiem szczliwie dobrane. Trajedyi nie

wiodo si jako. Wznowienie Fieska (17. stycznia) wywo-

ao ostre nagany dla T. Oencckiej, ( Julia) i Dawizona

(Hassan 3
). W tydzie póniej (24.) wystawiono Lukrccy

Ponsarda w przekadzie Thulliego, na nieszczcie jednak

w poowie przedstawienia zachorowaa Aszpergerowa, gra-

jca tytuow rol i po duszej przerwie kocowe dwa
akty odegraa w zastpstwie za ni Radówska.

Nielepiej wiodo si z dramatom : Klingemana yd
wieczny (7. marca) i Merino (14. marca) upady od razu-

Zbydoicscy, oryginalny dramat A. Gorczyskiego osnuty na

tle ycia spoecznego w Polsce w wieku XVIII., chroma
mimo wielu piknych ustpów, na brak kolorytu historycz-

nego i caoci 4
) Natomiast dramat Halma Sampierro (14.

lutego- wywoa niesychany zapa. Bohater powicajcy
spokój, majtek, on, dla obrony wolnoci Korsyki, zele-

ktryzowa tumy 5
j.

cisk w sali teatru by niesychany a burza okla-

sków, jakiemi przyjmowano Smochowskicgo (Sampierro)

i Aszpergerow (Warina), nie zdawaa si mie koca.

Dwie korony, jednoaktowy dramat Morau (11. czerwca)

przeoony przez A. Pajgerta i Dzieci domu Narbonn", dra-

*) Dziennik mód paryskidi 1845. Nr. 2. —Gazeta lwowska Nra 4. 10

) Kuryer warszawski 1845* Nr. 68.

•) Dziennik mód paryskich 1845 Nr. 3. L. D. Borkowski piszc o

T. Ceneckiej konstatuje, e j chwalono nad miar („po szumnych tyradach,

które j witay, jak akowskie modzierze wjedajcego na pranik ba-

kaarza 1
*).

*) Dziennik mód paryskich 1845. Nr. 8. —Gazeta lwowska Nr. 38.

*) Dziennik mód paryskich 1843. Nr. 5.— Gazeta lwowska Nr zl*
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mat opracowany wedle planu Szyllera przez pp. Bali

i Blum, a tumaczony przez Nowakowskiego, wzgldnem.
si tylko mogy poszczyci powodzeniem.

Z koinedji wypada przedewszystkiem zanotowa poja-

wienie si trzech nowych utworów Korzeniowskiego. Byy
niemi : Zarczyny aktorki (4, kwietnia), których warto pod-

rosia wyborna gra Nowakowskiego (Umnicki) oraz M
i artysta (28 maja ), który cign na siebie zarzut niestoso-

wnoci w rozwizaniu. Gówne role spoczyway w rku M.

Ceneckiej (Hrabina), Dmochowskiego (Hrabia) i Dawizona

(Wiktor) *).

Ostatnia z tegorocznych prac podnego autora, Stacja

pocztowa w Hulczy (11. lipca), najlepszego doznaa przyj-

cia. Marszakow bya Kamiska, Hortenzj Starzewska,

Erazmem Dawizon, Kasi Hadowska, Marcinem Starzewski,

Rejci Rutkowska 2
). Z oryginalnemi komedjami wystpili

równie: Zabierzewski (Wybieg za wybieg 4. czerwca)

i Stanisaw St&rzyski (Wierszowania 16. czerwca 3

)

Z krotochwil i komedyi tumaczonych, najwiksze wraenie

zrobia bluctka Elsholtza Pójd tu (14 maja) grywana kon-

certowo przez Aszpergerow i Nowakowskiego. Nadto Sta-

rzewski tumaczy komedj p. Deligny p. t. Rigobert (23

maja), za Rudkiewicz przerobi z Nestroya krotochwil

Cyrulik lwowski, któr zaillustrowa muzycznie Rolleczek

(30. czerwca).

W czasie kontraktów (20. czerwca) odbyo si przed-

stawienie na dochód Anieli Starzewskiej, opuszczajcej o-

b cenie scen z powodu uporczywej saboci. Widowisko

rozpoczto now komedyjk Bayarda iDumanoir Pan Jan,

poczem nastpi quodlibet zoony z wyjtków z Doktora

g musu, z ywych i umarych, ze Zbójców i td. Beneficjantka

odegraa scen z Horacjuszów i egnana gromem oklasków.

») Gazeta lwowska 1845. Nr. 68.

a
) Dziennik mód paryskich 1845. Nr. 10.

») Leseblatter 1845. Nr. 52.
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powodzi kwiatów, osabym ze wzruszenia gosem poleca-

a sw córk wzgldom publicznoci 1
).

Koczc opis ubiegego sezonu, wspomnie jeszcze

wypada o wystpach amatorki Szymaskiej w Wizach

(3 stycznia) i krakowskiego artysty Monikowskiego, który

po dwukrotnem wystpieniu (w lutym) powróci do Krako-

wa. Wystpy obojga wypady zadowalajco 3
).

W poowie lipca zakoczono sezon letni i artyci roz-

jechali si w rozmaite strony. Aszpergerowa podya do

Warszawy, za Dawizon i Smochowski kosztem dyrekcji

wyprawieni, pucili si w dwumiesiczn podró artystyczn

po Niemczech i Francji. W powrocie zatrzyma si Dawi-

zon w Krakowie, gdzie (12 wrzenia) wystpi w przedsta-

wieniu zoonem z komedji Wiecznie i z drugiego aktu

Maki rodu. Dochód z przedstawienia przeznaczy artysta

na rzecz powodzian 3
).

Przedstawienia po terjach rozpoczy si w dniu

3. wrzenia, a najwaniejszym wypadkiem w teatrze lwow-

skim po koniec tego roku by wystp Kamiskiego (8. gru-

dnia). Sdziwy Nestor lwowskiej sceny wystpi w przed-

stawionej na wasny benetis Jmilii Galoi (Odoardo).

Mimo i skoatanemu wiekiem i prac artycie nie dopisy-

way ju gos i siy — publiczno przyjmowaa go entu-

zjastycznie 4
'.

Wystawienie wybornej komedji Bayarda Niech jedzie

na wie (24 padziernika) wywoao brutalne zajcie mi-
dzy jednym z artystów a Dawizonem, jako reyserem.

Z za kulis usune duchy wyniosy wie o caej przygo-

dzie na miasto; nie brako nawet wierszyde opisujcych

fakt rzeczony na niekorzy Dawizona 5
). Zajcie to swiad-

) Gazeta lwowska 1845. Nr. 7:3.

a
) Dziennik mód paryskich 1845.- Gazeta lwowska 1845. Nr. 22. 30

3
) Gazeta lwowska 1845. Nr.

*) Leeeblatter 1845. Nr. Hti.- Dziennik mód paryskich 1846. Nr. 2
s
) Ukaza sie wówczas obszerny wierszowany paszkwil p. t. „Modne

rhrzciny Dawizona", krcy w licznych egzemplarzach po Lwowie.

(Estreicher ..Teatra w Pols<*\ t. JII. str. 600-616).
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czyo z jednej strony smutnie o wewntrznej dezorganizacji

lwowskiego teatru, z drugiej za dostarcza nam jednego

dowodu wicej na stwierdzenie, jak faszyw pozycj dziki

Skarbkowi zaj Dawizon w obce swych starszych kolegów.

Wracajc do komedji Bayarda, która i dzi jeszcze utrzy

muje si na scenie naszej, musimy zauway, e tumacz

idc za powszechnym wówczas zwyczajem, zlokalizowa j
zupenie niepotrzebnie. Sztuk przyjto bardzo przy-

chylnie

Reszt nowoci grywanycli w tyra roku stanowiy :

kryminalistyczny dramat pp. Anicet, Bourgeois i D'En ne-

ry, osnuty na tle gonej wówczas sprawy we Francji nie-

jakiej Lafarge p. t. Pani zamku Saint Tropcz (24 listopa-

da) i liche dramido Hiiiko, modszy syn burmistrza Birch-

pfeifferowej (10. grudnia), który tumy widzów cign do

teatru 2
).

W Hinkonie, a poprzednio w Slabach paniesldch (10.

grudnia) debiutowa Juliusz Pfeiffer, artysta sceny kra-

kowskiej. Deklamator klasycznej szkoy, o automatycznych

ruchach, by Pfeiffer zwykym rutynista. Krytyka obesza

si z nim do wzgldnie 3
). Drugim debiutantem by Stani-

saw Skwarczyski. zamony syn obywatelski, istna ofiara

manii teatralnej.

Posiada zapa, wiedz i zrozumienie rzeczy, lecz

nika postawa i gos dyszkantowy debiutanta winny byy
u wstpu skoni yczliwych do odradzenia mu karjery na

deskach sceny. Stao si jednak inaczej ; SkWarczyskiego
faworyzowaa dyrekcja, pobaaa mu zrazu krytyka i bie-

daczysko po kilkoletniem ocieraniu si o kulisy, przekoua
si. e brak mu zasadniczych warunków w zawodzie tea-

tralnym. Zmarnia podobno na prowincji, straciwszy cay
majtek — jako jedna z licznych ofiar teatralnego Molo-

cha. Równoczenie ze Skwarczyskim rozpocz karjer

') Lesebliitter 1845. Nr. 12S.- Gazeta lwowska Nr. 137.

») Dziennik mód paryskich 1S4«. Nr. 2.

•) Dziennik mód paryskich 184»i. Nr. *„'.
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sceniczn Jan Kohler, dzi weteran opery polskiej. W dniu

10. listopada t. r. rozpocz Kohler zawód artystyczny od

-drobnej rólki Grwiazdonia w Marnotrawcy i przez czas du-
szy uywany by w pomniejszych rolach w dramacie i w
melodramie. Dopiero w roku 1848 zwrócono uwag na wo-

kalne zdolnoci modego artysty i poczto mu powierza

waniejsze partje. (Hinko w S/calmierzankach, ebrak
w Marnotrawcy, Szymon w Biednym rybaku).

Waniejszym na razie nabytkiem dla sceny lwowskiej

by powrót Zameckiej, która po duszej pauzie spdzonej

na podróy artystycznej po Woszech i koncertowaniu na

prowincji, powrócia w grudniu t. r. na scen i wystpia

po raz pierwszy w Kwakrze i tancerce (d. 17), a nastpnie w
Bataplanie (d. 26), cigajc do teatru liczne grono swych

wielbicieli, oklaskujcych j zawzicie 1

). Jako subretka

i wodewilistka bya Zamecka bardzo podan akwizycj

dla tutejszej sceny. Równoczenie z ni zaangaowaa dy-

rekcja tancerk Szczepask,, z pomoc której zamierzano

otworzy we Lwowie bezpatn szko baletu 1
).

Smutnej pamici w Galicji rok 1840, równie niepo-

mylnie zapisa sio na karcie dziejów naszego teatru. Des-

organizacja wewntrzna, niepowodzenia fiuansowe, spowo-

dowane cigemi pustkami w teatrze, szy w parze z deka-

dencj artystyczn, objawiajc si tak w doborze repertuaru,

jak te w jego wykonaniu. Co raz to czciej na afiszach

pojawiaj si wzmianki o sztukach : vpo zagranicznych tea-

trach z najwitikszem zadowoleniem przyjeteu — i coraz to

czciej sala teatralna wiecia pustkami. I nie mogo by
inaczej w stolicy kraju, pokrytego aobnym kirem...

W dugim szeregu nowoci, z oryginalnych sztuk wi-

dzimy wycznie prawie utwory Korzeniowskiego. Pierwszym

z nich by dramat Pani Kasztelanowa (7. stycznia), utrzymu-

cy przez si dugie lata w lwowskim repertuarzu, mimo za-

') Gaseta lwowska 1845. Nr. 190, 153.

') Gazeta lwowska 1845. Nr. 145, 149.
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rzucanych inu braków w intrydze i w akcji r
). Tytuow

rol przedstawiaa Kamiska, Zaliwskiego Rudkiewicz, Je-

neraa Nowakowski, Wadysawa Dawizon, Teres. Starzew-

ska. Wycign równie Dawizon z pyu zapomnienia na

swój bcnefis jedn z pocztkowych trajedji Korzeniowskiego

Anielr, któr przedstawiono pod zmienionym tytuem Córka

lekarza (26. czerwca). Sztuka upada, mimo wybornej gry
.

artystów (Aniela : Aszpergerowa, Herman : Nowakowski,

Gustaw : Dawizon, Ludwik : Smochowski, Helena : T. Ce-

necka). Wikszem powodzeniem, mimo ostrych zarzutów

krytyki, cieszy si Doktor medycyny (29. czerwtfa), gry-

wany pocztkowo pod tytuem Przesdy. Krytyka zarzucia

Korzeniowskiemu koloryt zbyt jaskrawy i przesad w cha-

rakterystyce 2
).

Ostatnia tego sezonu nowo oryginalna nie wykra-

czaa nad poziom miernoty. Bya ni Halina czyli Ktciaty

z Gór Karpackich, wielki dramat romantyczny w piciu

oddziaach (21. czerwca).

Przewaay jednak w nowym repertuarzu przekady.

I tak w styczniu (d. 2.) przedstawiono dramat Raupacha

Kamiro, w którym Pfeifter zakoczy szereg gocinnych

wystpów, dramat pp. Dumanoir i D'Ennery Don Cezar de

Bazan (d. 9.) grywany u nas zrazu pod tytuem Król

i szlachcic, komedyjk Marja Leszczyska (d. 21.) nalado-

wan z francuskiego przez Thulliego, wreszcie nudny dra-

mat Dinau Przypadki sieroty (d. 23.) i pask krotochwil

Henslera z muzyk Mullera pt. Myn djabelski (d. 30.) Zeno-

polski gra w niej z powodzeniem groteskow rol Kram-
bambuli, za w rólce Jeniusza wystpia po raz pierwszy

jedenastoletnia córeczka kapelmistrza sceny niemieckiej

Ernestyna Pollak.

\) Dziennik mód paryskich 184(1 Nr. 2, Gazeta lwowska 1846. Nr. 5.

) Dziennik mój paryskich 1843. Nr. 1».—Gazeta lwowska Nr. 75.

Leseblatter Nr. 84. Obsada rólwkomedji bya nastpujca: Choryna: Ba-

dowska, Karol: Dawizon, Marszakowa: Rutkowski, Marszaek: Rejmers, Pod-

sdek : Nowakowski, Hipolit: Soski, Pukownik: Rudkiewicz, Anna:

StarsCW6ka.
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Dramat Holteia Sznur pere (4. lutego) tumaczony

przez Starzewskiego i krotochwila Plotza Zoczarowany ksi
(15. lutego) stanowiy repertuar nowoci przedstawionych

w lutym.

W marcu przedstawiono Intryg za intryg, komedj
Dumasa (d. 9.), melodram Sabaudia z Starzewsk w ty-

tuowej roli (d. 15), za Aszpergerowa musiaa si popisy-

wa jako fertyczna Zosia Klaper w komedji Bayarda Kapi-

tan Zosia (d. 20.) W kocu miesica wystawiono Entuzjast,

jednoaktówk Ericha (d. 27.)

Po Wielkiej Nocy (17. kwietnia) wystpiono z sensa-

cyjnym dramatem ludowym pp. D' Knncry i Malian Marja
Joanna kobieta z gminu. Sztuka ta cieszca si wówczas

ogromnem powodzeniem w Paryu, zrobia i u nas wielkie

wraenie. Chciao jednak nieszczcie, e po akcie trzecim

Aszpergerowa grajc tytuow rol, wpada w tak silne roz-

dranienie nerwowe, e dopiero po duszej przerwie mona
byo dokoczy przedstawienia. Z tego powodu wywizaa
•si ciekawa polemika midzy artystk a Dzierzkowskim,

recenzentem Gazety lwowskiej i Dziennika mód paryskich *).

Rol Bertranda w Marji Joannie przedstawia Dawizon,

Remiego Rejmers.

W Maju odegrano z nowoci Indjati i Charlcmagne,

krotochwil Bayarda (d. 4. popis Zameckiej i Skwarczy-

Bkiego), dramat Fouchera : Joanna królowa Neapolitaska

(d. 7.), komedj : Zalubiny z rozkazu (d. 5.), wreszcie

trajedj Laubego Monaldeschi (d. 34.), przyjt przez publi-

czno bardzo chodno, a to z powodu niedostatecznego

przygotowania sztuki. Monaldeschim by Dawizon, Krystyn
T. Cenecka.

W nastpnym miesicu przybya na gocinne wystpy
z Krakowa Józefa Radzyska. Artystka przedstawia si

publicznoci lwowskiej jako Zosia Klaper w Kapitanie Zosi

') Gazeta lwowska 1846. Nr. 46 i 50 (dodatek). — Dziennik mód pa-

ryskich 1846 Nr. 10.
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(12. czerwca) i Szenionowa w ydach (17. czerwca). Bya
to osoba przystojna, poruszajca si z gracj i artystka ru-

tynowana. Grze jej zarzucano brak inikoci i kobiecego

wdziku Radzyska zasyna póniej na naszej scenie,

jako Hubertowa w rolach komiczno charakterystycznych.

Oywia si nieco frekwencja do teatru w czasie kon-

trakty. Na benefisie Karaiskiego (29. czerwca), dotkni-

tego cik strat maonki, teatr by natoczony 2
). Ode-

grali równie w tym miesicu swe benefisy Nowakowski
i Smochowski. Pierwszy wybra sobie saby dramat Pyata

Dyof/enes (d. 15.), którego nie zdoaa uratowa wyborna

gra Aszpergerowej (Aspazja) i Dawizona (Dyogenes)
;

Smochowski za gra na swój dochód tytuow rol w prze-

robionym przez Dobrzaskiego z Vieneta dramacie Micha
Bremont (d. 19); cao dramatu przyjto do zimno 3

).

U schyku lipca zakoczono sezon letni przedstawiwszy

z nowoci dramat Van der Velde : Trzy sny (g. 3.) i weso
krotochwil Oormon i Grange Nie ma ma tv domu (13. lipca).

Na sezon zimowy Dawizon ju nie powróci. Wyjecha
do Warszawy, a nastpnie do Berlina, gdzie postanowi si
powici scenie niemieckiej, która daa mu bogactwa i saw.
Lwów i scena polska w ogólnoci postraday w nim wiel-

kiego artyst, niestety jednak, sdzc bezstronnie, nie po-

dobna nie zrozumie, e znaczna cz winy, zniewalajcej

Dawizona do opuszczenia sceny polskiej, polegaa na nie-

takcie Skarbka i na samyme artycie. Podniesiony prze-

ciw niemu w ostatnim roku pobytu we Lwowie zarzut nie-

patrjotyzmu, by tylko naturalnem nastpstwem jego wyst-
pie na scenie niemieckiej w chwili tak draliwej* dla na-

szego narodu, jak wanie byy lata 1840— 1 840. e zre-

szt Dawizon, jako czowiek i kolega, nie móg cieszy si

) Gazeta lwowska 1846. Nr. 08. -Lescblatter 1846. Nr. 72.

*) Kamiska zmara w d. 26. czerwca, pora ostatni wystpili na
pi dni przed zgonem w Michale Bremont. yciorys jej zamieszcza

Gazeta lwowska 1846. Nr. 74

') Leiebliitter 1846. Nr. 72 -Dziennik mód paryskich 1846. Nr. 1:1
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sympatj — najwymowniejszym dowodem jest wiadectwo,

jakie mu wystawi Laube w swej historji teatru nadwornego

we Wiedniu *).

Za przykadem Dawizona posza te widocznie Marja

Cenecka, która opuciwszy scen polsk, w padzierniku

t. r. (d. 24) wystpia w miejscowej operze niemieckiej jako

Antonina w Belizarjuszu. Debiutantka posiadaa gos nie-

zaprzeczenie, lecz nie miaa wyobraenia o szkole i — zro-

bia fiasco
1
). Celem dalszego ksztacenia si wyjechaa za

granic, gdzie wyszedszy za m rzucia zawód sceniczny.

W miejsce ubyych zaangaowa Skarbek na sezon zi-

mowy, który rozpoczto dnia 2. wrzenia, artystów prowin-

cjonalnych z Królestwa, oziskich i Sztnrma, amanta ze

sceny krakowskiej. oziscy, byli to artyci tak zwani

uyteczni, grywajcy wszystko w razie potrzeby. Szturm,

czowiek mody jeszcze i przystojny, okaza si dowiadczonym
rutynist, gra na zimno bez krzty ycia i zapau. Takim
by w chwili pierwszych swych wystpów na lwowskiej

scenie w Paraicedyzie i w Oblubienicy z Lamermooru w pa-

dzierniku t. r., takim te pozosta przez cay czas swego

na niej pobytu. Role iekkoduchów obj po Dawizonie

Skwarczyski, któremu te powierzono reyserj dramatu

i komedji. Repertuar po koniec roku nie grzeszy jedno-

stajnoci, owszem grano wiele rzeczy nowych, lecz mniej

ni miernej wartoci, a w dodatku niewyuczonych naleycie.

Z dramatów przedstawiono : Stelle (Anicet Bourgeois

4. padziernika), Paganinieyo (l.* listopada, E. Schmitt)

Wywoaca (Souliego i Dechay, 7 grudnia), Klaryssn Kar-

owe (Dumanoir i Clairville, 28 grudnia). Komedji oryginal-

nej adnej nie przedstawiono w tym czasie, natomiast z tu-

macze ujrzay wiato kinkietów: Anio i szatan, (Courcy

i Depeuty 20. wrzenia)^ Mas w miecie a zona na wsi

(Varen 18 padziernika), Zona pod stra (28 padziernika

') H. Laube : Das liurgtlicater (Leipzig 18U8) str. 241—5.

) Gazeta lwowska 1846. Nr; lio.

3
j Gazeta lwowska 184(5. Nr. 125.
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Seribe i Bayard), Depeuty i Laurenciua Lalka i Fourniera

Cie kochanka (20 listopada).

Z krotochwil wystawiono pask fars Plótza Szewc

zaczarowany, w której popisywa si Zenopolski (7 pa-
dziernika) puczem tene artysta dawa mimiczne przedsta-

wienie ucznr i namitnoci rozmaitych w 40 zmianach. Po-

ronionym podem bya wreszcie komedjo-opera Skwarczy-
skiego Próba szczcia z muzyk Pollaka (27 grudnia 1

).

Rozprzenie wewntrzne, kiekujce ju w po-

przednich latach w skadzie Skarbkowskiego teatru, stao

si obecnie taktem powszechnie wiadomym. Pustki w tea-

trze zniechcay Skarbka do czynienia odpowiednich wka-
dów w dekoracjach i w garderobie. Teatr brudny, zakop-

cony wystrasza do reszty publiczno, za artyci zniech-

ceni grywaniem przed pustenii awkami, speniali swe za-

danie jakby cik paszczyzn. Brak przygotowania ude-

rza w kadem niemal przedstawieniu — sowem scenie

polskiej zagraa powolny, lecz nie mniej smutny upadek.

Przykr sytuacj teatru pogarszaa jeszcze niepopularnoe

Skarbka, który mimo caej swej ofiarnoci nie przesta by
osobistoci we Lwowie niesympatyczn. Moda, niezalena

prasa ciskaa gromy zarzutów na niedostwo dyrekcji i do-

magajc si reformy fatalnego stanu teatru, w daniach
swych moe posuwaa si zbyt daleko. Obszerna odpowied
SkWarczyskiego, zamieszczona w Gazecie lwowskiej, nie

wyjaniaa sprawy, nie agodzia sporu, lecz przeciwnie,

mimo caej swej miesznoci, jtrzya tylko przeciwników 2
).

Najgorzej wyszed na tej polemice Skwarczyski, na

którym nie zostawiono suchej nitki.

Niepowodzenia finansowe odbijay si te na repertua-

rzu. W styczniu opuci Lwów Zenopolski, od Wielkiej

Nocy ustpi ze sceny Nowakowski; dla szczupego perso-

nalu naszego teatru byy to straty bardzo dotkliwe. Luk

V) Dziennik mód paryskich 1847. Nr. 1.

J
) Dziennik mód paryskich 1847. Nr. 21.—Czasopismo zakadu iin.

Ossoliskich t. I. str. 192—200.—Gazeta lwowska Nr. 4ó. (dodatek).
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w personalu kobiecym usiowano zastpi Szynglarska,

uczennic Kamiskiego. Modziuehna debiutantka wystpia
po raz pierwszy dnia 18. stycznia w Dymitrze i Marji

(Marja), lecz mimo niezaprzeczalnycb zdolnoci, nie zdoaa
podoa od razu trudnemu zadaniu 1

). W maju zaangaowano
Szynglarsk na stale. Zaczy si mnoy sztuki zbójeckie

0 frapujcych tytuach : Janoszczyk, Herszt opryszków ta-

trzaskich (4. stycznia), Zbójcy nadwilascy (19 marca),

lub wrcz dziecinne, jak Studenci (27 stycznia), komedja

Stryj ewskiego. ywio kryminalistyczny znalaz swój wyraz

w Córce zbrodniarza (12. lutego, Anicet Bourgeois) i w y-
dówce z Konstantyny (12. marca, T. Gauthier iN. ParfaiO.

Wywleczono wreszcie na scen dramat Korzeniowskiego

Zakad sumienny (14 czerwca), który wedle yczenia auto-

ra mia pozosta na zawsze w jego tece. Pewna cze kry-

tyków lwowskich podziwiaa w nim si dramatyczn i po-

lot fantazji autora, który akcjo swego utworu przeniós pod

skwarne niebo Egiptu. 2
). Akt pierwszy w Zakadzie su-

miennym rozgrywa si w Paryu, drugi i trzeci w Egipcie,

ostatni na morzu. Krotochwile 'Tydzie szalestw (Philippe

1 Julien, 1. lutego), oraz melodrania Koeczka (1. marca).

Chopka milionowa, nie przyczyniy si w niczem do pod-

niesienia artystycznej wartoci repertuaru.

W lutym (d 19) na dochód Smoehowskiego grano ckli-

wy dramat Soulliego Bracia rzemielnicy, pamitny tein

chyba, e w czasie przedstawienia powstaa w amfiteatrze

panika, wywoana okrzykiem jakiego widza z parteru

:

pali sic!

Dziki licznym wyjciom oraz interwencji artystów,

którzy ze sceny uspokajali publiczno, obeszo si tym

razem bez katastrofy.

') Gazeta lwowska 1847. Nr. 5. — Dziennik mód paryskich Nr. 26
2

) Dziennik mód paryskich 1847. Nr. 13. — Gazeta lwowska Nr.

6i». — Obsada ról dramatu bya nastpujca : Debr. Sinochowski ; Karo-

lina. Aszperger; Mon-al. Rejincrs ; Mirjanna, Rutkowska ;
Batista, Bud-

kiewicz.
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Katoway poniekd sytuacj wyborne komedje Korze-

niowskiego : Moda wdowa (25. kwietnia) i Pierwej mama
(27. czerwca) ze Starzewsk w tytuowej roli. W Modej
wdowie gówne role spoczyway w rku Aszpergerowej

(Hrabina), oziskiej (Jeneraowa>, Rutkowskiej (Szambela-

nowa) oraz w rku Smochowskiego (Pukownik) Rejraersa

(Zbieki), Moszyskiego (Wady).

Z przekadów obronn rk wyszy dramaty : Gutz-

kowa Dzie pierwszy kwietnia (5. kwietnia) — efektowny

dramat Dumasa Elbieta Wóllmar (10. stycznia) i Szatan

w Paryu (27. czerwca, Clairville i Damarin) z Aszperge-

row w popisowej dla niej roli demona-kobiety. Natomiast

Czarny Marz (22. czerwca, Anicct Beurgerois i Dumanoir)

nie znalaz przychylnego przyjcia z powodu swej rozwle-

koci .

Nadto przedstawiono nowe komedje: Wdowiec w ko->

potach (K. Hamsan U. kwietnia), Artyku 213 (D'Ennery

i Brovin, 19. kwietnia), Prima-aprilis (5. kwietnia). Sezon

letni zakoczono z kocom lipca.

Napowrót otwarto teatr Skalmierzankami w dniu 1 wrze

nia. Najgówn ejszym wypadkiem byo ponowne zaanga-

owanie Benzy, który witany oklaskami i kwiatami, ukaza

si znów na scenie w Pitym akcie (3. listopada). Zaanga-

owanie Benzy byo rodzajem ustpstwa dla da publi-

cznoci i prasy, z których pierwsza domagaa si w czasie

przedstawie haaliwie powrotu swych ulubieców, druga

za wykazywaa braki w personalu (ojca w komedji, po-

wanej matki, bohaterskiego kochanka !

).

Przypomniaa si równie publicznoci Salowa, dawniej

artystka a obecnie wiacicielka tandety we Lwowie. Urz-

dzono na jej dochód zabaw wieczorn (6. grudnia), zoon
z wyjtków z sztuk rozmaitych. Salowa braa w tem

przedstawieniu udzia jako Marcinowa. Skalmierzanki,

') Dziennik mód j>ary*kK-h 1847. Nr 10. - fiazeta lwowska Nr. 54.
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Stara baba i Marnotrawca), Viarda (Prccyoza). Publiczno
yczliwie witaa zasuon artystk 1

). Obok weteranów pró-

boway swycli si mode talenta. Ucze Gentilnuoma, Szcze-

panowski, wystpi jako Bardos w Zabohonie (14 listopadaj,

Dziedzic ki z zapaem deklamowa Edwina w Odludkach (26.

grudnia). Obu wiózcno pomyln przyszo na scenie 1
).

Niestety jednak stan rozkadu, w jakim si znajdowaa wów-
czas scena Skarbkowska, nie sprzyja rozwojowi si poczt-

kujcych. Szezepanowski wyjecha do Wiednia, zkd po-

wróciwszy zaangaowany zosta do teatru lwowskiego w je

sieni roku nastpnego — Dzicdzicki po kilkomiesiczncj pró-

bie rzuci scen, by póniej smutnie zaznaczy sw dziaal-

no jako redaktor russofilskiego „Sowa 8
.

Po koniec roku ukazay si dwie nowe sztuki orygi-

nalne: Livy i lwico Stanisawa Bogusawskiego (1.1. padzier-

nika) i Zosia Przybylanka Fryderyka lir. Skarbka (10. li-

stopada). Komedyi Bogusawskiego zrobiono zarzut suszny,

.e to jej nie licuje z rzeczywistym stanem polskiego spo-

eczestwa 3
). O Zosi Przybylance, najlepszej bezwzgldnie

pracy scenicznej zasuonego profesora warszawskiego, wy.

raano si z nalcnem uszanowaniem 4
). Z wieych prze-

kadów wspomnie wypada o przedstawionych dramatach

Birch-PfoitYerowej : Iiubcns w Madrycie (11. padziernika)

i ycic Bozi (17. grudnia), które jak wogóle prace tej au-

torki, nie wykraczay w niczem po za granice scenicznego

konwencyonalizmu. Przedstawiony dramat Soulicgo Kochan-

kowie z Murcyi (5. padziernika) okaza si slabem nala-

downictwem Ito-mea i Julii. Zapas nowoci wyczerpuj :

dramat Monte Christa (LI. grudnia) przeróbka Karlschmida

*) Salowa, która ustpia ze sceny r. 1844. zmara we Lwowie dnia

lo. kwietnia 187i> r.

2
) <iaz<;ta lwowska 184? Nr. 1H0. 152. — Dziennik mód paryskich

[Hi Nr. I.

J
j Dziennik mód paryskich 1S47 Nr. 22. — < iazeta lwowska Nr. 121

*) Dziennik mód paryskich 1847 Nr. 2G. — Obsada ról bya nast-

pujca : Zosia: Starzewska, Przybya : Kudkiewicz, 1'rban : Moszyski. Woje-

wodzina : oziska. .Maryn: Ceneeka. Podstolanka: Kutkowska.

Teatr polski we Lwowie. 14
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% romansu Dumasa i zgrabna krotochwila Terenia (12. gru-

dnia, Scribe i Dehwigne) odegrana na wasny benetis przez

Ernestyn Pollak, przedstawiajc role dziecice na scenie

Skarbkowskiej.

Nadszed wreszcie pamitny dla ludów monarchii au-

stryackiej, a w szczególnoci dla Galicyi rok 1848. Teatr,

który mimo woli i chci dyrekeyi by i musia by wyra-

zem prdu chwili, odmienn, narodowa, przybra szat rado-

ci i... illuzyi. Dawny repertuar, jak zgrzybiay staruszek,

nie ze wszystkiem móg sic nastroi harmonijnie do nowej

ery, jaka otwieraa si oczom upojonej wolnoci ludnoci.

Nowy, niespodziany zwrot stosunków zaskoczy scen polska

nieprzygotowan. Starano si jednak zaradzi potrzebie, wy-

cigajc z pyu zapomnienia utwory odwieczne, bardzo po

dejranej wartoci artystycznej, lub te zapoyczano si

z repertuaru sceny krakowskiej. Zreszt w tych dniach go-

rcych wystarcza sam tytu patryotyczny ; lada sówko swo-

bodne, wypowiedziane ze sceny, elektryzowao tumy, które

suchay z entuzjazmem jakby w przeczuciu, e nie dugo

bdzie im wolno poi si t swobod...

Lecz nieuprzedzajmy wypadków.

Ostra zima tego roku daa si we znaki publicznoci

i artystom. Z niedbalstwa, czy te dla oszczdnoci nie opa-

lano teatru", ztd te na przedstawieniu nowego dramatu

Pyata Gaganiarz (7. stycznia), mimo mistrzowskiej gry

Smochowskicgo w roli tytuowej, widzowie i artyci chuchali

w palce...

W lutym wznowiono Barbar, przyjt przez publiczno

z entuzyazmem, mimo niedbaej wystawy i widocznego znie-

chcenia w grze artystów; w marcu (dnia 3.) wycignito

z pyu zapomnienia pseudoklasyczn trajedy Humnickiego

ókiewski pod Cecora. Nowoci skaday si z dramatów:

Marya de Iiohan (Locroy i Badon, 14. lutego), Szobry (25.

lutego, Duport i Des Forges), wreszcie z oryginalnego dra-

matu A. Pilichowskiego Wadysaw IV i Bolesaw IV (20.

lutego). Szczupy personal kobiecy lwowskiego teatru zasi-

lio w lutym przybycie abickiej, artystki warszawskiej.
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abicka wystpia po raz pierwszy w Maryi de Rohan

i zaangaowan zostaa na stae. Bya to osoba z talentem

i obyta ze scen; warunki indywidualne kwalifikoway j
do komedyi salonowej.

Na niedziele., d. 19. marca zapowiedziane byo przed-

stawienie. Wiliczanck. Tymczasem poczta wiedeska przy-

wioza wiadomo o wypadkach w stolicy monarchii. Cae
miasto zawrzao oywionym, radosnym ruchem, lecz gdy po

wszystkich demonstrancyaeh liczne tumy pospieszyy do

teatru, zastano drzwi gmachu Skarbkowskiego zamknite.

Czujny Sacher Masoch, dyrektor policyi, usiowa widocznie

zapobiedz dalszym manifestacyom i nakaza odwoa przed-

stawienie. Nazajutrz natomiast ukazay si na rogach ulic

olbrzymie czerwone afisze zapowiadajce, i we wtorek dnia

21. marca „przy rzsistem owietleniu w c. k. uprz. hr.

„Skarbka teatrze lwowskim aktorowie sceny polskiej w oznak
„powszechnej radoci kraju odpiewaj hymn : Boe zacho-

„waj nam Ferdynanda" poczem nastpi opera Wiliczanki,

W przedstawieniu Wiliczanck bray udzia : Aszpergerowa,

Cenecka, Starzewska, Bcnza (okietek) i Kohler. Po Wili-

czankach przysza kolej na Skalnuerzanki, Barbar, Zólkie-

icskicgo, a w braku czego lepszego wznowiono nawet

nieprzyzwoit fars Kotzebuego Polka w seraju. W kwietniu

(d. 11.) odbyo si przedstawienie amatorskie na rzecz uwol-

nionych winiów stanu. Odegrano Szlacht czynszow i kro-

tochwil Szkoda tusów, poczem odpiewano poezy M. B.

Antoniewicza p. t. „Do Wszystkich" 1

).

„Uroni! Broni!" sycha gosy,

„Có warta próna do V"

Bracia w z.irodzie nasze losy

Jedno zn;ina bro

!

Ostrzo szal »li to lichota

Jedna myl to grom

!

W niej to sia, w niej to cnota

Co nasz zbawi doin !

') Wiersz ,,Do Wszy&tkiclr', piewany wielokrotnie w teatrze, kji .i

•a cztery edycyc ; illustrowali takowy muzyk Sorwaezyski i Kesshr.

*
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Wierzrie w jedno i porzdek.

Reszta pociy ka ui!

W tein dzi przyszo, w tom przyldek

l)/.i nadziei nam

!

liiada jeli przeniewierce,

Tej to prawdzie wl>rew,

Jad nie/gody lejc w serce.

Wywoaj krew

!

Lecz ezy zciliecin w takiej zWodni

Wasn kala cze f

l dzi czci wiata godni.

SoJdo lianlm nie!

Niech pr/.opada duch niezgody

<'o nas cofa' wstecz!

Wszak iny bracia, nie narody!

Kto nic wierzy — precz!

iiepertuar nowoci przedstawianych w maju by ju
czysto narodowym. Wystawiono: Kociuszkr nad Sekwan
komedyo-oper Dutkiewicza (22. maja) i dramat wojskowy

Szymona Niedzielskiego w <> oddziaach p. t. Napoleon w Hi-

aspanii (28. maja). W sztukach tych wystpowa Pfeiffer,

kierownik i reyser sceny krakowskiej. Pfeiffer przedstawia

Kociuszk i Napoleona, zn obok niego w Napoleonie wy-

stpowali: Aszpergerowa (Julia), Smochowski (Suryii), Rej-

mers iTarantulos).

Przedstawienie, zakoczone mazurem odtauczonvm w kil-

kadziesit par, przynioso przeszo 1200 zr. m. k. dochodu,

z czego Skarbek za odstpienie sali wzi 250 zr. 1

) Post-

pek ten Skarbka wywoa ogólne oburzenie. V czerwcu

odbyway si przedstawienia amatorskie dawane przez Gwnrdyr

akademiczn. ("zwartego t. m. odegrali akademicy Karpac-

Hcli górali; dochód z przedstawienia by przeznaczony na

umundurowanie mniej zamonych towarzyszy. Szesnastego

czerwca odbyo si drugie z rzdu przedstawienie, na rzecz

braci przybyych z zagranicy. Odbyo si mianowicie: „wy-

stawienie dramatyczne w 8 aktach cieDiom Szymona Kcr.nr-

») Dziennik mód paryskich 1848. Nra. 16. 1S.
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skiego powicone p. t. Tuacze w Polsce iv r 1*33; treci

utworu byy losy Zawiszy i Dziewickiego na Zadnieprzu.

W tyme czasie (16. czerwca) przedstawiali artyci lwowscy

dramat Czokiego: Jezuici, osnuty na tle dziejów woskich

w szesnastem stuleciu. Widowisko poprzedzi obraz alego-

ryczny Konstytucya, na afiszu za widnia wiersz nastpu-

jcy, stanowicy niejako dewiz obrazu.

-

Naród to c z 1 o w i e k, gdy ma jedno serce.

Jedno uczucie i jeden mózg:

Gdy jego myli jak gwiazdy na niebie.

Wzajemneni wiatem dziaaj na siebio:

Gdy jego siy — jego bytu rdze.

Jak soki w drzewie id w jeden pie;

Ale gdy serce z mózgiem w rozterce.

Myli w nieadzie, siy w poniewierce.

Naród to miota z odamanych rózg.

Któr dowolno- na widowni wiata,

Dziko zamiata !

W dalszym cigu wystawiono jcdnoaktowy dramat F. Mi
kowskiego Dzie 2U. listopada (28. czerwca).

Obok wznowie: Zemsty, Sapera iv górach pirenejskich,

Henryka VI. na owach i t. d., ukazay si w tym czasie

nowe komedye Korzeniowskiego : Majster i czeladnik 1

) (20

marca), Okrne-) (24. marca, z muzyk Pollaka), Przyjacióki

(8. maja), Stara elegantka (28. czerwca), oraz dramat tego

autora Izabela d^Aymonte (14. lipca) — wszystkie pominite

milczeniem przez pras, która zajta polityk nie zwracaa

na teatr najmniejszej uwagi. Tego losu doznay przekady:

Souliego Chata w zarolach (17. kwietnia) — Dumasa Mi

*) Obsada ról „Majstra i Czeladnika" bya nastpujca: S/aruefri,

Starzewski — Szarucka, Rutkowska — Basia, Star/.ewska — Kacper, o-
ziski — ykalski, Rudkiewicz — Mortko, Krupicki —

• Nieznajomy. Kohler

J
) Gówniejsze role w „Okrnein" powierzono Aszpergerowcj (Tekla)

oziskiej (Erazmowa). Cencekiej (Klara), Radowskiej (Kluc/.kowska). Polla-

kównej (Kachna) oraz Rudkicwiczowi (Szambelan). Szturmowi (Feliks). Sta-

rzewskiemu (Przeniezkiewkz), Krupickiemu (Organista), i Kohlerowi (Wojtek).
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oó po lubie (5. maja) — oraz komedya Melesville i Du-
veyrier Tajna policya czyli Szpieg mimo woli (31. lipca)

utrzymujca si przez dugie lata w repertuarzu lwowskim

pod rozmaitymi tytuami (Szpieg— Ojciec Perrin). Tytuow
w niej rol gra Nowakowski, który z pocztkiem lipca za-

angaowa si ponownie do lwowskiego teatru. Przez sier-

pie trway zwyke ferye.

Sezon zimowy rozpoczty z pocztkiem Wrzenia przy-

niós, prócz nowego dramatu nieznajomego autora Wadysaw
IV. i Jezuita (Ti. padziernika) i komedyi Bauernfelda.

Biurokracya (20. wrzenia), take wznowienie Zbójców (32.

wrzenia). Kol starego Moora obj Nowakowski, Karola

Ben/a, Franciszka Smochowski, Spigelberga Reimers. Tym-
czasem dwie równoczenie katastrofy zawisy nad scen pol-

sk we Lwowie. Pierwsz z nich bya mier Skarbka, drug
bombardowanie Lwowa i stan oblenia zaprowadzony, w mie-

cie przez reakcyjne rzdy.

Skarbek zmu- w dniu 27. padziernika 1 1848 r.) po

duszej chorobie, pozostawiajc majtek fundacyi w do
powikanym stanie. Cige dopaty na utrzymanie kosztow-

nego teatru niemieckiego, który si wcale nie rentowa,
poeray znaezu cz rocznych dochodów, uszczuplonych

zniesieniem paszczyzny, a na domiar zego, zmary ywi
do koca ycia namitno nabywania nieruchomoci na kre-

dyt. W chwili mierci znaleziono w kasie hrabiego goto-

wizn wystarczajc zaledwo na opdzenie kosztów pogrzebu 1

).

Nie dziw wic, e nowy kurator fundacyi, m bratanicy

Skarbka, Karol ks. Jabonowski znalaz si w kopotliwem

pooeniu.

') Zwoki . p. Skarbka spoczy na cmentarzu Lyezakowskiai w gro-

bie nieoznaczonym nawet zwykym pomnikiem. Dopiero w r. 1885 poru-

szono publicznie t spraw i zarzd fundacyi owiadczy zamiar przeniesie-

nia zwok br. Skaibka do kaplicy w Drohowyu (Gazeta narodowa 1&85

Nra. 43. 44.), co te istotnie nastpio w dniu 8. maja 1888 r. — Krótk

o ffieyaln wzmiank o zgonie fundatora zamiecia jed/nie Gazeta lwowska,

w Nr. 128 r. 1848.
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lletbrm teatru rozpocz ks. Jabonowski od porówna-

nia cen wstpu na przedstawienia polskie z niemieckierai

i w grudniu t. r. zaangaowa siy nowe z teatru krakow-

skiego. Przybyy z Krakowa Radzyska, znana tu juz z wy-

stpów w latach poprzednich i Michalina Zaleska do ról

pomniejszych. Stan oblenia, zniewalajcy do kouezenia

widowisk przed godzin dziesita, oraz ogólna depressya, jaka

zapanowaa we Lwowie pod wznowionym rzdem reakeyi,

nie sprzyjay teatrowi, który wieci cigle pustkami. Po

koniec roku wystawiono jedn zaledwo nowo, komedy
Benedyksa Doktor Szersze („Dr. Vespe") w przekadzie

Starzewskiego (14. grudnia). Nowy kurator zmuszony przez

wadze rzdowe do utrzymywania dramatu i opery niemiec-

kiej na stopie dawnej wietnoci, nie zawaha si powici
na ten cel dochodów fundacy i ograniczonych niemal do sumy
20.000 zr. rocznie, jak przynosiy sklepy i wynajte lo-

kale w gmachu teatralnym. Teatr polski zda ksi Jabo-

nowski Juliuszowi Pfeiffrowi, który po upadku teatru kra-

kowskiego w lecie przeszego roku z rozbitkami swego towa-

rzystwa kry po Galicy i zachodniej. .

Tak wiec dzieo Skarbka zmarniao pod rk jego na-

stpcy, i dostao si w rce czowieka, któremu nic mona byo
wprawdzie odmówi zapau dla sztuki, a nawet pewnego

zmysu organizacyjnego — lecz którego inteligencya i po-

czucie artystyczne nie wystarczay do zajcia pierwszorz-

dnego stanowiska i naleytego pokierowania scen stoeczn.

Teatr pilski we Lwowie, duchowa spucizna Bogu-

sawskich, Kamiskieh, której Skarbek wspaniay wzniós

przybytek, dosta si obecnie w rce prowincyonalnego przed-

sibiorcy i ten te nada mu odpowiedni swemu pojciu i za-

patrywaniu cech - wdrownego teatru.
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Teatr pod zarzdem Juliusza Pfeiffra.

Rok 1849: Juliusz Pfeiffer. — Nowe siy, (Sukowska. Szu.s/.kiowictzowna, Ale-

ksander X.adnowski). — Wystpy Dawizona — Rok 1850: Deiiuty Leoba

Nowakowskiego. — Teatr w adininistraoyi rzdowej. — Korzeniowskiego

Mnie h.—Anezyea Chopi a r y s t o k r a o i .—(.i utzkowa I ' r i e 1 A o o s t a

.

Debiuty Adama Miaszewskiego. — Rok 1 815 1 : A d r y a n n a e e o u v r e u r —
Debiuty Kasprzyckiej i Gobiowskiego. — OUiWny cesarskie. — Agitacya

kasyna narodowego. -- Rok 18*>2 : Pierwszy konkurs dramatyczny. — Wy-

stpy J. Ceneckiej i Heniga. — Wsy i peruka. — Rok 1853: Fatalny

wybór repertuaru. — Wystpy Kotowskiej i Tarkowskiej. — Sd przy Bie-

gych, Klara. — Rok 18." X: Sprawozdanie dyrekeyi polieyi o rzekomym

deficycie sceny polskiej. — W .-dzierawienie teatru Oheehowskicmu. — Wy-

jazd Pfeiffra ze Lwowa.

Czasy dyrekeyi Pfeiffra i jego nastpcy Cheehowskiego

nazwa moemy czasami najwikszego upadku i ponienia

sceny polskiej. Jak juz wspomnielimy, Pfeiffer by wytra-

wnym aktorem prowincjonalnym. Zna i rozumia wybornie

technik sceniczn, szczegóy wystawienia sztuk, nic pogar-

dza reklam, brako mu jednak wyszego pogldu na sztuk,

nie umia i z prdem czasu, sdzc, e to, co przed laty

dziesiciu i wicej zdoao zainteresowa publie/.no na pro-

wincyi, moe równie zaspokoi dania wybrednej lwowskiej

publicznoci. Towarzystwo Pfeiffra, prócz dawniejszych lwo-

wskich artystów, oraz Radowskiej i Zaleskie', powikszyy
panie : Sukowska i Szuszkiewicz, oraz Jankowski, adno-
wski, Wisocki i Ajm.

Byty to siy, jeli nic pierwszorzdne, to w kadym
razie bardzo uyteczne i podano ze wzgldu na odwiee-
nie podstarzaego pcrsonalu lwowskiego. Konstancya Su-
kowska, (póniej: hr. Czacka), odznacaa si urod i celo-

waa gównie w rolach salonowych oraz w naiwnych. (Zosia

w Pierwej mama y Klara w Zemcie, Klara w Nieprzyjacielu
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bretk i przedstawicielk ról chopaków. (ucja w Zaniku

na Czorsztynie, Tuffio w Studni artezyjskiej, Arouet w Wa-
kacyaeh Woliera), nadto taczya w zaimprowizowanych ba-

letach; sowem byagodn nastpczyni Zameckiej. Z mczyzn
odznacza si jako komik Alexander adnowski, niezrównany

zwaszcza w kreac-yaeh chaatowych ydów (Berek zapiecz-

towany). Uywano go równie do ról charakterystycznych.

Jan Jankowski grywa role drugich kochanków. (Zmar
w styczniu 1851 r ). Wisocki i Ajm uywani byli w rolach

pomniejszy] i.

Wyrazem estetycznych zapatrywa Pfeiftra by jego

repertuar, w którym gówny nacisk pooono na melodramy

\ sztuki spektaklowe, podczas gdy dramat i wysza komedya

leay odogiem. O nowoci oryginalne nie dba, grajc co

mu wpado pod rk. Zapatrywanie powysze stwierdzi

wypadnie najdokadniej na powierzchownym bodaj przegl-

dzie sztuk przeze grywanych w pierwszym zaraz roku

<lyrekcyi.

Literatur oryginaln reprezentuj: monodramy adno-

wskiego: Berek zapiecztowany (3 1 . stycznia, z muzyk Kra-

wieckiego) i Stefan z Pokucia (14. marca) odegrano przez

autora, komedye Niedzielskiego : Krakus i kobieta (9. lutego)

i Cholera morbus (4. maja) — wreszcie nieudaa próba dra-

matyczna zasuonego badacza naszej przeszoci, trajedya

Jadwiga, Aleksandra Przcdzicckiego (20. kwietnia).

Dramat obcy z wyjtkiem Obozu WaUensteinu w prze-

kadzie Kamiskiego 1

) (2. lutego) przedstawia nam same

utwory tuzinkowe, jak Birch-Pfeiftrowej : Margrabina de

Yilctte (3. stycznia), lub przeróbka z romansu' Suego Mar-

cin podrzutek (10. stycznia). — Z komedyi na wzmiank za-

*) Obsada Obozu WalUnstoina bya nastpujca : Wachmistrz,

Nowakowski : Trbacz Kohler : Strzelec. Rcimcrs : Kirasycr, Smoehowski : Ke-

i> rut. Jankowski; Kapucyn, Kudkicwicz Przedstawienie poprzedzia uwertura

konipozycyi „Ksaweresro z Mocisk" (?); chóry i piewy byy ukadu Nowa-

kowskiego.
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suguj: Wachlarzyk i rkawiczka (Bayarda i Saraget, 16..

lutego) — Józefina Bonaparte (7. marca) i Gutzkowa Wzór

do witoszka (12. marca), w którym popisowe kreacyc zna-

leli Nowakowski (Lamoignon) i Smochowski (Molier). Prze'

waay komedyo-opery, wodewile i melodramy, e wspo-

mnieniy tylko o operetkach, Stach i Zoka (20. stycznia)

Rodzina Krakowiaków, (14. marca, z muz. Listowskicgo), lub

o melodramaeh reklamowanych potnym afiszem: 1
) Izak

Ahaswcrus yd wieczny tutacz (li. lutego, muz. Szlagórskiego)

Studnia artezyjska (21. marca), sklecona przez Majerano-

wskiego z rozmaitych krotochwil niemieckich, Duchenka Twar-

dowskiego (23. kwietnia), w kocu Trzy talizmany przero-

bione przez Z. Anczyca.

O wykonaniu tego repertuaru prasa milczy — i su-

sznie.

Na zanotowanie zasuguj wystpy Kamiskiego i Da-

wizona. Kamiski, który za czasów Pfeiftra i
( 'hechowskiego

figuruje w rocznikach teatralnych z tytuem dramaturga (gdy
reyserye powierzy Pfeiffer Starzewskiemu) wystpijako hr.

Weselicki w komedyi Jaki ojciec taki syn, danej na jego benefis

(2. lutego), zaDawizon przyby do Lwowa w maju t. r. celem

zalubienia Wandy Starzcwskiej. Dawizon by wówczas stale

zaangaowany w Hamburgu i korzystajc z pobytu we Lwo-

wie, wystpi sze razy na tutejszej scenie. Na wystpy
obra sobie nastpujce sztuki: (30. maja) dramat Noc i po-

ranek (Filip) — (1. czerwca) luby panieskie i pity akt

Matki rodu (4. czerwca), Niech jedzie na wie, (0. czerwca)*

') Obecna generacja nie zna ju owy cli .sztuczek i reklam afiszowych,

któro zainaugurowa u nas Pfeiffer, a nastpcy jego z zamiowaniem uprawiali

Afisz snisty, z reguy czerw onemi literami drukowany, zapowiada nietylko

tytu sztuki, lecz nadto wymienia nazw kadego obrazu z osobna. By

czytelnikom da próbk bombastu. jakim odznaczay si stylizaeye afiszowe,

przytoczymy tytuy obrazów czyli „pór" z ..yda wiecznego". Pora pierwsza

nosia tytu : Przeklestw o. druga : Przeladowanie c li r z e.

cian, trzecia : Morowe powietrze, czwarta : Przedsionek
p i e k a, piata i ostatnia zatytuowan zostaa najefektowniej bo: (i o d z i n 3.

p r z e d k o ii c e m w i a t a !
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Dama i student (Robert) i Nieszczliwy czowiek (Edward)

(8. czerwca) Kean. — Po raz ostatni wystpi Dawizon na

scenie tutejszej jako Bardos w Zabobonie (10. czerwca). —
Starzewska poegnaa lwowska publiczno w Siedmiu grze-

cluteh, w dramacie przedstawionym na beneiis matki (13.

czerwca) ').

Na jesie zorganizowa Pfeiffer balet, w którym czynny

bray udzia: Szuszkiewiezówna oraz dwie Holfmanówne

(Józefa i Mina) sprowadzone z Krakowa. Z niemi przed-

stawia pantominy i balety jak: Adoltiego Wesele w Ojcowie-

(5. padziernika, z muz. Damsego), Lfokadya (10. padzier-

nika), witezianki ( 24. padziernika), Zarczyny czyli Stach

i Zoka (10. listopada, ukadu Mauriee, z muz. Stcfaniego).

Na te przedstawienia licznego kontyngensu widzów dostar-

czaa armia rosyjska, dca przez Lwów na Wgry. Nie-

wybredni widzowie klaskali zawzicie.

Z sztuk oryginalnych przedstawianych po koniec roku,

mamy do zanotowania: Opiek wojskowu: , komedy Stanisawa

Bogusawskiego (24. padziernika), dramat Kajetana Niepo-

wie Gra namitnoci ( 28. listopada) i komedyo- oper Niem-

cewicza (z muz. Krawieckiego) Giermkowie króla Jana (17.

grudnia). - Z tumacze wystawiono jednoaktow komedy
Birch -Pfeiferowej : Ostre wychowanie ( !9. listopada), oraz

melodramy : Dwóch lunatyków Nestroja (!). grudnia) i Attyl

(19. grudnia).

Benza, zaangaowany wraz z innymi przez Pfeiftra, cho-

rowa zrazu dugi czas i dopiero w jesieni wystpi dwukro-

tnie na scenie. Dwunastego wrzenia w Maestwie s roz-

wagi (Wadysaw) i trzydziestego padziernika w Don Gu-
tyerzc. Byy to ostatnie wystpy Bcnzy, który wiekiem i cho-

rob znkany, usun si odtd w zacisze prywatnego ycia 1

).

') Wanda z Starzewskieh Dawizenowa zmara w Dronie dnia 23.

padziernika 1859 r. (Przegld powszechny 1850 nr. 80).

J
) Benza zmar we Lwowie dnia 38. padziernika 1851' roku. ycio-

rys jogo podaje Dziennik literacki 1850. >*ra 85-0.
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Równoczenie pierwsze na scenie tutejszej stawia kroki

najstarszy syn Jana Karaiskiego, Mieczysaw. Godny pó-
niej na niemieckich scenach tenor, zacz zawód artysty-

czny od ról lekkich amantów. Zygmunt, w przeoonej przoz

niego komedyjce Ostre wychowanie, by pierwsz rol Mie-

czysawa Kamiskiego.

W styczniu nastpnego roku (1S50) wystpi drugi de-

biutant o dobrze znanem lwowskiej publicznoci nazwisku
By nim Lech Nowakowski, syn Jana, który od pierwszego-
wystpu zapowiada bardzo wiele. Rozpocz od ról chara-

kterystycznych modych chopaków (4. stycznia: Henryk
w Szpadzie mojego ojca, 11. stycznia: Robert w Damie
i studencie', 28. stycznia: Julian w Chopcu okrtowym.)

Kie da si zaprzeczy, e repertuar tegoroczny by
o wiele staranniejszym od poprzedniego. Nie móg wpra-
wdzie Pfeifter pozby si ze wszystkiem swych upodoba,
których wyrazem by dramat zbójecki Binaldo Rinaldini

(15. marca) z Smochowskim w roli tytuowej, lub melo-

drama Nestroja Mapa i narzeczony (8. lipca). Cige je-

dnak pustki w teatrze, w którym reklamy afiszowe Pfeiffra

zdoay od czasu do czasu zgromadzi liczniejsz publiczno
na parterze i galeryi, zniewoliy dyrekcy do wikszej ba-

cznoci na dobór repertuaru. Do niepowodze finansowych przy-

byy innejeszcze. Nowy kurator rzdzc do nieogldnie insty

tutem, przyprawi takowy w cigu roku o strat 35.836 z.
in. k. Poniewa przyczyn deficytu oprócz cigych niedo-

borów teatru niemieckiego, by niead i naduycia w samym
zarzdzie, którym zawiadywa ks. Jabonowski bez adnej
kontroli i z zupenem pominiciem rady administracyjnej,

przeto namiestnik ówczesny Gouchowski odebra mu w marcu
t. r. kuratory zakadu. Miast wszake zwoania rady
administracyjnej i zamianowania zastpcy kuratora, rzd
obj sam na siebie zarzd fundacyi i wypuciwszy dobra
w dzieraw, administracye teatrów odda Starostwu grodo-

wemu t. j. dyrekcyi policyi lwowskiej. Administracya rz-
dowa bya równie fataln dla fundacyi, jak poprzednie rzdy
ksicia kuratora.
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Wracajc do repertuaru, zwrot ku lepszemu objawi

sic. w wystawieniu Mnicha Korzeniowskiego (14. stycznia 1
).

Chopów arystokratów Anczyca (3. kwietnia) i Domów pol-

skich w XVII. wieku Majeranowskiego (2. czerwca). Naj-

wiksz popularnoci cieszyli si Chopi arystokraci, pierw-

sza praca zasuonego pisarza sztuk ludowych Wadysawa
Anczyca. Utwór ten skrelony dorywczo, ]ak zapewniaj

biografowie Anczyca, pod wraeniem korespondencyi w Cza-

sie, uderza humorem i realn prawd, która stanowia ory-

ginaln cech wszystkich utworów ludowych tego autora.

Przed nim mielimy tylko sielanki ludowe, a z chwil gdy

Anczyc przesta pisa dla sceny, widzimy niestety tylko fa-

brykaty przekrawywane mniej lub wicej zrcznie z powie-

ci. . Chopi arystokraci nic schodzili z afisza tak dla war-

toci literackiej, jak dla wybornej gry artystów 1

). Domy pol-

skie Majeranowskiego, osnute na treci poematu Malczewskiego

utrzymyway si przez dugie lata na scenie dziki zrcznej

fakturze scenicznej. T sam zalet posiaday: komedyo-

opera Jasiskiego Chopiec okrtowy (28. stycznia) i Wielka

inkwizycya, sytuacyjny dramat Kamiskiego (19. kwietnia).

Wiesaw Sciborskicgo (z muzyk Szlagórskiego, 17. lipca)

i Pojaia, uscenizowana przez Starzewskiego z powieci Ber-

natowicza (10. czerwca), nie wykraczay poza przecitn

warto przeróbek tego rodzaju.

Z przekadów naczelne miejsce naley si dramatowi

(uitzkowa Urjel Akosta starannie przeoonemu przez M B. An-

toniewicza (25. lutego). Urjelem by Smochowski, Judyt
Aszpergerowa, Sylw Nowakowski, Ben-Akib adnowski.

Dramat Dumasa, Henryk Walczy i jego duór (1. marca)

») Obsada ról „Mnicha" liya nastpujca : Sinochowski (Holcsaw),

Nowakowski (Przeor), Keimers (rcniawita). oziski (Adalbert), adnowski

(Wacaw;. Radkiewicz (Duch).

r
) Obsada ról w ..Chopach arystokratach" bya nastpujca: (Woj-

ciech) Kohler. (Katarzyna) Kadzyska. (Szczepanek) Wisocki, (Marcin) Jan-

kowski, (Feldfebel) J. Nowakowski, (Stanisaw) Starzewski, (Marysia) Susz-

kiewic/. (Moszko) -adnowski
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i jednoaktowy obracie pp. Desno yers i DAyrecourt Szpada

mojego ojca (14. stycznia), wreszcie melodramat Emmy Rob-

sart Zamek Keniiworth (1. lutego) wyczerpuj powany re-

pertuar nowoci tegorocznych.

Komedya dobrze bya reprezentowana, przez utwory

tej miary co: Przebudzenie sic lwa Bayarda i Jaime. (15. lu-

tego) i Bayarda Pierwsza icyprawa modego Richelicu

z Aszpergerow w tytuowej roli (8. marca). Niez sztuk

ludow byli Mieszczanie i kmioki, zrcznie zlokalizowana

krotocliwila Kaisera (>. lutego). W lipcu przypady wy-

stpy Adama Miaszewskiego, który jako kochanek w dra-

macie i w trajedyi podanym by dla teatru lwowskiego

nabytkiem. Miaszewski jako Leon w Doywociu (19. lipca),

Anto w Karpackich góralach ( 2S. lipca ) i Kar d w Zbóje tch

(30. lipca), przedstawia wyborny materyal na nastpc
Benzy i Dawizona. Wzrost, twarz przystojna, wyraziste oko,

gos donony, wszystko skadao sie u Miaszewskiego na

cao, z której zdolny kierownik móg stworzy pierwszo-

rzdnego artyst. Niestety takim kierownikiem nie by
Pfeiffer.

Sezon letni zakoczono premier Zielonych rkawiczek,

trzyaktowej komedyi Korzeniowskiego.

W czasie fervi letnich Nowakowscy i Szczepaski ba-

wic w Stryju, urzdzili wespó z amatorami przedstawienie

na rzecz pogorzelców w Krakowie.

W sezonie zimowym teatr równie wieci pustkami.

Z dzie oryginalnych przedstawiono krotochwil. adno-
wskiego Kwestarka na pogorzelców Krakowa (2. wrzenia),

komedye Majcranowskiego: Jan Kazimierz na Iowach (14.

padziernika), oraz dramat historyczny przez L. K. Oblez-

zenie Kamieca (13. listopada).

Z przekadów wystawiono Debore Mosenthala w prze-

kadzie Starzewskiego z Aszpergvrow w tytuowej roli (:'.

listopada), dramat Bouchardicgo Dzwonek kocioa w. Pa-

wa (20. listopada), oraz przeróbk Birch-Pleifterowej z W. Hugo
„Katedry Najwitszej Panny Maryi" p. t. Qua-modo
w tumaczeniu - Starzewskiego (U grudnia). Tytuow po-
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sta dramatu przedstawia Nowakowski, namitnego Archi-

dyakona Smochowski, Esmerald bya Aszpergerowa. Ka-

miski przerobi z niemieckiego krotoehwil Faustyn cesarz

Haityjski (11. padziernika).

Rok nowy (1851) rozpoczto trajedy Hebla Judyta

(3. stycznia). Role Judyty i Holofernesa wietnie wypady
w grze Aszpergerowej i Smochowskiego, lecz o miernym

choby wykonaniu caoci nie byo ani mowy. Jakie miano

pojcie o mise cu serne, wystarczy powiedzie, ze Judyta

w namiocie Holofernesa spijaa szampana! 1

). Z kocem sty-

cznia (24) na dochód Aszpergerowej ukaza si dramat Scri-

bego i Legom c w przekadzie Z. Kaczkowskiego Adryanna

Lecourreur: benctieyantka graa tytuowa rol 2
).

W lutym (dnia?.) dramat Powóz emigranta, osnuty na

tle wielkiej rcwolucyi, zwabi do teatru niezwykle liczna pu-

bliczno, natomiast komedya Raupacha Doktor i aptekarz

(d. 14. ), przeoona przez Kamiskiego, cigna na siebie za-

rzut nicmoralnoci. Nowakowski na sw<Vj benefis odegra

popisow rol Szczsnego w komedyi Benediksa Wujaszek

caego wiata (d. 21). Zarazem przedstawiono tego wie-

czora ])> raz pierwszy komedyc pp. (ruillard i Melesville

Fabrykant zabawek. W obu komcdyaeh wystpia córka

benetieyanta Bronisawa, za w midzy aktach druga jego

córka, Fclicya, odegraa na fortepianie „Andante*' Thalberga.

Zjawi si równie z powrotem Skwarczyski, który przed

dwoma laty opuci scen- lwowsk. Poczwszy od poowy
lutego wystpowa gocinnie i od Wielkiej Nocy zaangao-

wany zosta na stae. Miesic luty zakoczono (dnia 28.)

nowoci Francya za Cesarstwa, dramatem w 11. obrazach

pp. Latour i Labrousse w przekadzie Jana Pfeiffra (d. 28.)

') Gazeta lwowska 1851. Nr. 2.

J
) O.sada ról w ..Adryennie

1
' l<y;i nast.^.uj.-a : Smochowski (Mau-

rycy). Nowakowski (Ks. dc Bouillon). Sulkowska (Ksina), Szturm (dc

Cbiiseuil), .oziska (Athcnnis), Pfeiffer (Miehonct)
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W marcu przybya do naszego teatru Ewelina Kasprzy-

cka z Krakowa. Bya to osoba wta i sabowita, lecz in-

teligentna i w rolach lirycznych uyteczna artystka. Po raz

pierwszy wystpia w Wychowanicy z Tonninyton (d. 14.),

nastpnie w roli Klary w lubach (d. '21). Aniel bya Su-
kowska, która w tym czasie z powodzeniem próbowaa swych

si na scenie niemieckiej (30 marca, w dramacie Ilerzogin

von Prasselin)— Kasprzyck zaangaowa Pfeiffer od Wiel-

kiej Nocy. Jedynemi nowociami przcdstawianemi w marcu

byy: dramat Dumasa Wizienie Maryi Antoniny (2(>j oraz

krotochwilc: Awanturnik i Trzech lampartów.

Przez ca zim nie przedstawiono ani jednej sztuki

oryginalnej. Z pocztkiem kwietnia zamknito teatr na trzy

tygodnie celem odnowienia sali. Sprawiono now kurtyn,

proscenium, obicie ló i krzese. Dwudziestego pierwszego

kwietnia otwarto teatr polski dramatem Dumasa Hrabia Her-

man (przekad Jana Osieckiego), poezem nastpiy: dramat

Birch-Pfeifferowej Wylew Rodanu (14. maja) i melodramat

Dumasa Wdowa wielkiej armii z muzyk W. Madurowi-

cza. Gówn rol Marietty przedstawiaa panna Szuszkie-

wicz.

Szereg sztuk oryginalnych rozpoczyna zbójecki dramat

Aleksandra adnowskiego Pani jRusinowka (24. maja), bar-

dzo zachwalany przez recenzenta Gazety urzdowej*). Mie-

czysaw Kamiski wystpujcy od czasu do czasu gocinnie

na scenie, da jednoaktówk Wybieg mioci, w której sam

wystpi w roli Oszustowicza (2. czerwca). Stary Kamiski
wystpi z przeróbk Listopada p. t. Bracia Strawiscy (27

czerwca), w której sam odegra rol jeneraa Kunickiego.

Z dzie Korzeniowskiego pojawiy si w tym czasie jedno-

«) Gazeta lwowska 1851. Nr. 0*

) Gazeta lwowska 1851. Nr. 152 wzywajc puMic-zno do liczniej-

szego uczszczania do teatru donosi, e pode/as gdy w roku zeszym maj przyniós

z. 26 et. a czerwiec 27c8 z. 50 et. dochodu, oUeenie dochód w maju

zredukowa si do 2235 z., w czerwcu za spad na 2051) z. 14 et.
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aktowe komedye: Dwaj mowie, Narzeczone, (obie 25. li-

pca) i Qui pro quo (31. sierpnia).

Mimo cigych niedoborów, grywano przez cae lato bez

przerwy. W sierpniu wystpowa gocinnie artysta sceny

krakowskiej, Ignacy Gobiowski, zdolny aktor charaktery-

styczny, który podoba si powszechnie i pomnoy grono

lwowskich artystów. Zreszt po koniec roku grywano same
tumaczenia. Przedstawiono dramaty: ona konierza (19

wrzenia), Hrabia S. Germain (I)elacoure i Thiboust, z mu.

zyk Taugwitza, 8. listopada), oraz trajedj Kollara Monika
f

z przeróbki niemieckiej Philippa, któr przyswoi naszej scenie

Kamiski (12. listop). Utwór Kollara, Nestora czeskich pisarzy

dramatycznych, przyjto we Lwowie bardzo zimno mimo do-

brej gry Aszpergerowej (Monika), Nowakowskiego (Lambert

)

i Rejrnersa (Hipolit 1
). Z komedyi i krotochwil przedstawiono

Gapiatko z S. Flour, (16*. lipca) z Szuszkiewiezówn, jako

Helen, Kaisera obrazki dramatyczne : Przerachowa si (28.

wrzenia) i Panicz i parobczak, (21. listopada), oraz kroto-

chwil Bilecik mioni/ (JO. padziernika).

W poowie padziernika (d. 10.) odwidziLwów po raz

pierwszy cesarz Franciszek Józef. Drugiego dnia po przy-

jedzie obecnym by na przedstawieniu nieinicckiem opery

Montechi i Capulcti, nazajutrz za (d. ID.) przyby do tea-

tru polskiego. Przyjto go Sarowiccczyzn i postpem czasu,

a podczas poloneza odpiewano okolicznociowe piewki.

Zajcie si ywsze teatrem nastpio dopiero w grudniu.

Za inieyatyw Mikoaja B. Antoniewicza, znanego amatora

teatru i tómacza licznych utworów scenicznych, uchwalio

Kasyno narodowe zaabonowa cztery loe parterowe dla

swych czonków, a nadto uprosio cztery osoby ze swego

grona, by zachcay miejscowo domy arystokratyczne do

bywania w teatrze. Delegaci kasyna zajli sie ywo powie-

rzon sobie missy, tak, i w lot rozebrano abonament na loe

parterowe i pierwszego pitra. W uznaniu tych zabiegów

okoo podniesienia sceny polskiej, powoa namiestnik Gou-

>) Gazeta lwowska 1851. Xr. 2C3. 283.

Teatr polski we Lwowie.

Digitized by Google



226

chowski na czonka komitetu zawiadujcego teatrem jednego

z czonków kasyna narodowego, a mianowicie Henryka hr.

Fredr. Pod koniec roku (29. grudnia) przedstawiono ko-

medy Korzeniowskiego Autorka oraz jednoaktow sztuk

pp. Mellesville i Xavier Trefni x

).

Pod pomyln wrób rozpocz si rok 1852. Zach-
cone dodatnim rezultatem swych stara, ogosio Kasyno

Narodowe w styczniu (dnia 25.) konkurs dramatyczny na

sztuki oryginalne i przekady. Nagroda za najlepsz sztuk

oryginaln (komedy, dramat lub trajedy), bd osnut na

tle historycznem, bd te spoeczn lub salonow, wynosia

150 zr. w srebrze m. k. Nagrod za przekad oznaczono

w wysokoci 50 zr. m. k. w banknotach. Sztuki konkur-

sowe musiay zapeni w przedstawieniu cay wieczór; ter-

min dla nadesania przekadów oznaczono na dzie 15. marca,

dla sztuk oryginalnych na dniu 15. czerwca r. b. Komisy
konkursow skadali zaproszeni przez czonków kasyna

:

Antoniewicz Boos M., hr. Baworowski Wiktor, hr. Fre-

dro Henryk, Piat Stanisaw i Smockowski Witalis 5
). Na-

grod za sztuk oryginaln wzi Korzeniowski jako autor

komedyi Wa*y i peruka, za przekad wynagrodzony zosta

Smochowski, tómacz Pow :asek królowej Nawary,

By to pierwszy konkurs dramatyczny ogoszony we
Lwowie. Wsparty sympaty i licznym udziaem publicznoci,

teraz dopiero móg Pfeiffer wykaza swe zdolnoci kierownika

w naleytem wietle. Niestety rezultat jego usiowa zawiód

oczekiwania i nie odpowiada wzgldom, jakimi go zaszczy-

cano. Brak smaku artystycznego przebija si przede-

wszystkiem w fatalnym wyborze sztuk oryginalnych. Sabe
utwory adnowskiego {Eudoksya Ksina na Klewaniu —
dnia 7. stycznia), Skimborowicza (Konaszewicz w Bialogro-

dzie — 30. stycznia), Antoniewicza (SzlacJicic na wystawie

') Gazeta lwowska 1852. Nr. 8.

*) Gazeta lwowska 1852. str. 100. Na konkurs wogóle nadesano

sztuk trzynacie. Sprawozdania komisya konkursowa nie ogosia. (Kóko

rodzinne — Lwów 1860. — Artyku: „Dramat polski w ostatniem pioiole-

eiir\ Nra 28-35).
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Ziondyshiej— d. 18. lutego), lub zbójecki dramat: Wiesaw
syn rozbójnika (17. marca), nie zdoay si utrzyma na

scenie 1
). Z przekadów w cigu zimy przedstawionych rato-

way honor sceny: dramat Arcydzieo nieznane (Lafont, w prze-

kadzie Z. Kaczkowskiego, 20. lutego) i komedya Bayarda

Winiowie carowej (20. lutego). Natomiast odwieczny Rit-

iersiick Albert Niedwied odegrany w lutym (dnia 27.) na

benefis jednej z pierwszorzdDych artystek, wywoa pra-

wdziwe oburzenie w cierpliwej prasie lwowskiej i zniewoli

Namiestnictwo do wydania rozporzdzenia, w myl którego

sztuki benefisowe miay by przedkadane na przyszo
•komitetowi teatralnemu 3

). Wznowienie Maryi Stuart (14.

stycznia), z Radzysk w roli Elbiety wywoao wraenie
wrcz komiczne 3

), za jako curiosum zanotowa musimy po-

jawienie si afisza, zapraszajcego szanowD publiczno na

przedstawienie rHamleta" (20. marca), który stanowi mia
poegnalny wystp p. Skwarczyskiego, zaangaowanego do

Wilna. Na afiszu widnia litografowany konterfekt benefi-

cyanta w roli Hamleta, co stanowi miao zapewne reklam

dla trjedji Szekspira... O wykonaniu „Hamleta" krytyka

uznaa za stosowne przemilcze.

Dotkliwsz, ni ubytek Skwarczyskiego, strat dla sceny

lwowskiej byo na wiosn usunicie si ze sceny Sukowskiej,

wyjazd adnowskiego wraz z on. grywajc role pomniej-

sze, oraz mier Antoniny Radowskiej (30. maja), dugoletniej

a uytecznej artystki lwowskiego teatru. W miejsce Su-
kowskiej przybya na gocinne wystpy Teofila Cenecka

z Krakowa, gdzie udaa si po objciu dyrekcyi lwowskiego

teatru przez Pfeiffra. Przyjmowano j przychylni? i chwa-

lono jej gr w Narzeczonych (16. kwietnia) i w Maryi Tudor

(19. kwietnia 4
) mimoto jednak nie zostaa Cenecka stale za-

angaowan.

») Porównaj: Dziennik literacki 1852. Nr. 6. 8. 13. - Gazeta lwo-

wska 1852. Nr. 39.

5
) Gazeta lwowska 1852 Nr. 48. 50.

3
) Gazeta lwowska 1852 Nr. 15.

«) Dziennik literacki 1852. Nr. 17.
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W sezonie letnim grano bez przerwy az do wrzenia-,

w maju i w czerwcu przedstawienia dni polskich wypeniay

produkeye gimnastyków i atletów Rasiniego, Motty i Wolgarda.

'A sztuk oryginalnych mamy do zanotowania tylko ko--

medyo oper Niemcewicza: Jan Kochanowski w Czarnym

lesie z muzyka. Krawieckiego i jednoaktow fraszk St. Bo-

gusawskiego Gaganiarka warszawska (26. lipca): z przeka

dów wystawiono sztuk Beuedixa Wiezienie (28. hiaja), ko-

medye Scribego: Nieutuleni w alu (17. maja), ona szule-

rem (20. lipca), i Julia Julianna (29. sierpnia), Laurencina

Maestwo z godu (10. sierpnia), oraz traszk pp Lauranne,

i Duvet p. t. Zgorszenie (29. sierpnia).

Pierwsz nowoci w zimowym sezonie bya kroto-

chwila Bauerlego Lwów — Pary (20. wrzenia). W pa-

dzierniku nastpiy wystpy paskiego komika Henniga z to-

warzystwa krakowskiego. Hennig by artyst rutynowanym-

gra z poczuciem miary i zwaszcza jako szewc w Gagan-

duchu zrobi bardzo dobre wraenie; nie zaangaowano go

jednak.

W Walce kobiet, komedyi Scribego i Lcgourego, przed

stawionej w padzierniku (d. 13.), o palnie pierwszestwa

walczyy Aszpergcrowa i Kasprzycka. Podobnie udaem

byo wystawienie Heleny de la Sriglrrc, komedyi .1. Sandeau

(10. listopada), w której obok Aszpergerowcj (Helena), odzna-

czy si chlubnie Keimers (Dc-stui-nclles*). Uwieczona na

konkursie komedja Korzeniowskiego Wsy i peruka ukazaa

si dopiero w listopadzie ^dia 19.) i doznaa bardzo dwu-

znacznego przyjcia, tak ze strony publicznoci jak krytyki 2
L.

Ostatni nowoci w tym roku by dramat Holtcia: Szekspir

w domu rodzinnym (1. grudnia).

») Obsada ról w „Helenie de la Scilere' bya nastpujc: Nowa-

kowski, Bernard; Smoehowski. Margrabia; Radzyska. Baronowa: Szturm,

Kaul.

*) Dziennik literacki 1852. • Nr. 48. — Gazeta lwowska 1852. Nr.

267. 269.
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Równie niefortunnym by repertuar zimowy roku na-

stpnego (1858). W dniu drugiego stycznia przedstawiono

krotochwil czarodziejsk Czapeczka czarodziejska z muzyk
kapelmistrza sceny polskiej, Józefa Schurera, poczem nast-

piy dramaty : Massona ebraczka (7. stycznia), Raupacha

Ostatnie chicife Kromwela (.18. lutego) i nudua komedya Ge-

neego Lawater fiedzi (9. marca). Kasia z Beca (18.

marca), szecioaktowy dramat z prologiem, okaza si lich

przeróbk dramatu Kleista Katchen von Heilbronn; nie do-

zna równie powodzenia dramat Krugera Anna Worthman

(30. marca 1

).

AYikszem powodzeniem cieszyy si komodye Scribego

Potviastki królowej Nawarry (24. stycznia), z Aszpergerow

(Magorzata) i z Smockowskim (Karol V.), Bayarda : Pi-

knoci zwierz (9. marca), oraz salonowa bluetka Biaa ka-

mJia przerobiona przez Listowskicgo z francuskiego (2o.

lutego).

Teatr przez zim wieci pustkami, gdy eo yo we
Lwowie, spieszyo podziwia wspania wystaw Proroka,

który wielokrotnie zapowiadany ukaza si wreszcie z ko-
cem lutego (dnia 2(1), w miejscowej operze niemieckiej.W lu-

tym wystpia na polskiej scenie Zabrocka (23. lutego,

w Biaej kamelii), uczennica warszawskiej szkoy drama-

tycznej. Debiutantka nie odznaczaa si wybitniejszym ta-

lentem.

Z wiosn poprawi si nieco repertuar. W kwietniu

(d. 24,), wystawiono sensacyjny dramat Anicet Bourgeois

i D'Ennery Wiezienie sieroty Kaspra, w którym rol Kaspra

Hausera (domniemalnego Ludwika XVII.) przedstawiaa Ra-

dzyska.

Podobay si równie: krotochwila Feldmana (z muzyk
Souppego) Sknera rozrzutnikiem (3. maja), wesoa krotochwila

Korzeniowskiego Reputacya w miasteczku 2
) (13. maja), i dra-

mat Halma Gryzelda (16. maja).

\
>) Porównaj: Galieya 1853. Nr* 6. 7. - Telegraf Nra 36. 45. 57. 65.

) Telegraf 1853. Nr 110.
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Oywiy sezon letni wystpy Joanny Kotowskiej fpierw-

szy raz d. 8. maja w Quasimodo jako Esmeralda) i Pauliny

Targowskiej (dnia 8. czerwca jako Tekla w Wsach i w pe-

ruce), artystek sceny krakowskiej. Kotowska górowaa nad

sw koleank talentem oraz rutyn i nadawaa si do ról

dramatycznych. Targowska odznaczaa si urod, gusto-

wnemi tualetami i w rolach salonowych podanym bya na-

bytkiem; obie zostay zaangaowane 1
).

W czerwcu (d. 13.), odegrano bardzo sab trajedy

Niedzielskiego Krakus, komedy Benedixa Matylda (dnia

23.), oraz przeróbk Kamiskiego (z komedyi niemieckiej

Der Spekulant und sein Shwiegersohn), p. t. Despotyczna

starocianka (d. 27.), w której Aszpergerowa wystpia po

raz pierwszy po duszej chorobie. Aszpergerow witano

entuzyastycznie, drukowano na cze jej wiersze 1
).

W lipcu i w sierpniu pustki panoway w teatrze polskim,

któremu gron konkurency wytworzy cyrk Beranka,

wieo przybyy do Lwowa. Artyci zniechceni grywaniem

przed pustemi awkami, nie uczyli si ról. Odwieczny re-

pertuar, brud i niechlujstwo na scenie, odstrczay do reszty

nieliczn publiczno od teatru 3
). Wystpy piewaczki war-

szawskiej Kodziskiej (w lipcu i w sierpniu), oraz komedya
adnowskiego Filozof s potrzeby (22. sierpnia) i melodrama

pp. Gustare i Franois Uczta Baltazara (28. sierpnia), nie

mogy stanowi siy atrakcyjnej dla nielicznej w lecie pu-

blicznoci. Smutny stan sceny polskiej nie polepszy si

i w sezonie zimowym. Na pierwszej premierze danej we-

wrzeniu, na przedstawieniu komedyi Pani Bernard i Panna
Baton zebrao si ogóem dwadziecia cztery osób w obszer-

nym amfiteatrze... Nieuczenie si ról stao si zwyczajem

powszechnie przyjtym przez artystów 4
). Ratowa si Pfeiffer

produkeyami magika Philippe i cyrkowemi produkeyami

) Telegraf 1853. Nra. 106. 113. 131.

*) Telegraf 1863. itf. 146.

») Telegraf 1853. Nr. 197.

) Telegraf 1853. Nra 231. 252.
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Beranka, których cign do teatru, niestety napróno —
dni jego byy ju policzone.

Z utworów oryginalnych przedstawiono dramat Korze-

niowskiego Klar (16. wrzenia) i Scyl przysigych (4. listo-

pada). Klar 1

) przyjto przychylnie, natomiast Sd przysi-

gych cign na siebie gromy gazety urzdowej 1
). — Ode-

grano równie spoeczny dramat B. Gozdeckiego Mierno
i zbytek (19. padziernika), grzeszcy fantastycznem zako-
czeniem. Z przekadem dramaty Krugera Serce i wzrok

(18. listopada) i Lady Seymour (2. grudnia), przeszy nie

zwracajc na siebie uwagi, natomiast komedya Dumasa Wy-
chowanki tv S. Cyr (28. padziernika) odznaczaa si wy
jtkow starannoci w wykonaniu3

).

W padzierniku (dnia 24.) debiutowa zdolny komik

z trupy prowincyonalnej Borkowskiego, Leon Natorski w Za-

bobonie. Jako Pieprzyk w Skalmierzankach (28. listopada),

podoba si Natorski ogólnie i zosta przyjty do skadu
lwowskiego towarzystwa. W grudniu (dnia 28.), przyjmo-

wa Pfeiffer zwidzajcego Oalicy arcyksicia Karola Lu-

dwika, który by obecnym na przedstawienia Zabobonu.

Opakany stan teatru polskiego pod zarzdem Pfeiffra

zwróci na siebie w kocu uwag wadz administracyjnych,

zawiadujcych fundacy Skarbkowsk i teatrem. Co prawda,

nie dobro sceny polskiej, lecz tendencyjne przedstawienie

niepomylnego stanu finansowego sceny polskiej, byo powo-

dem interwencyi Namiestnictwa w sprawie teatralnej. Staro-

stwo grodowe wykazujc straty zarzdu fundacyi Skarbkow-

skiej w r. 1853. wykazao w swem sprawozdaniu, e de-

ficyt w kwocie 23.400 zr. zosta spowodowany kosztami, o-
onymi na utrzymanie teatru niemieckiego cznie z teatrem

polskim.

) Gazeta lwowska 1853. Nr. 212. — Klar bya Targowska, Oje«m

jej Smoehow8ki, Henrykiem Szturm, -owczym Gobiowski.
J
) Gazeta lwowska 1853. Nr. 256. - Teiegraf Nr. 239. Obsada ról-

bya nastpujca: Nowakowski, William; Aszpergerowa, Anna; Smocho
wski, Walter; Miaszewski, Henryk; Rudkiewicz, Salomon; Rejmers, Prezes.

•) Telegraf 1853 Nr. 236.
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Wrzeczywistoei sprawa przedstawiaa si inaczej, gdy
w zasadzie scena polska ograniczona (w r. 1853) do dzie-

siciu przedstawie miesicznie, uczestniczy moga zaledwo

w jednej trzeciej, nie za w poowic wspólnych kosztów po-

noszonych na utrzymanie obu teatrów. W praktyce tenden-

cyjno sprawozdania wystpowaa jeszcze jaskrawiej. Byo
bowiem faktem stwierdzonym, e teatr niemiecki poera
vszelkie dochody fundacyi. podczas gdy teatr polski w do-

chodach rocznych znaczn przedstawia nadwyk. 1

)

Mimo to Namiestnictwo uznao za stosowne da wiar
sprawozdaniu policyi i teatr lwowski postanowiono wydzier-

awi przedsibiorcy, któryby si zobowiza prowadzi ta-

kowy na wasne ryzyko. Pfeiffer oddalony w poowie sty-

cznia 1854 roku, powierz -1 dyrekcy tymczasow do Wiel-

kiej nocy Starzewskiemu i wyjecha do Krakowa. O dzier-

aw teatru lwowskiego ubiega si Smochowski i wieo
przez rzd pozbawiony d; .ckcyi sceny krakowskiej Tomasz

Andrzej Oheehowski. Oliochowski zgosi sw ofert do-

tyczc objcia sceny polskiej we Lwowie, pod warunkiem,

ii kontrakt zostanie z nim zawarty na lat dziesi i e fc-

ryc teatralne zostan przeduone na okres czasu trzymiesi-

czny (przez lipiec, sierpie, wrzesie). Po duszych per-

traktacjach zawara administraeya fundacyi Skarbkowskiej

kontrakt z Chechowskim, moc którego wypuszczono mu
teatr w dzieraw poczwszy od palmowej niedzieli 1854 r.

s

)

a do niedzieli kwietnej roku 1804.

Tymczasem odbyway si przedstawienia pod prowizo-

ryczn dyrekcy Starzewskiego.

') .,Rozprawa o funduszach krajowych" (Lwów 1864. — str. 47.

82.) wykazuje, i w latach 1850 — 1858 teatr polaki przyniós zarzdowi

fundacyi 5G.501 zr. 30 ct. czystego dochodu, podczas gdy teatr niemiecki

w tym samym czasie przyprawi fundacyo o strat 122.501 zr. 65 ct.

*) Pfeiffer zmar w Kr*eszowicach pod Krakowem dnia 22. czerwca

1866 r. w 58. roku ycia.

•) Archiwum Wydziau Krajowego L. 120. (3. kwietnia) 1854. i l.

157. «. t. r.
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Z sztuk oryginalnych przedstawiono jedynie dramat

Stanisawa Piata Zofia Morsztynówna, (17. marca), który

krytyka przyja z wielkiem uznaniem dla literackiej war-

toci utworu 1

) i okolicznociow fraszk, Stanisawa Bogusa-

wskiego Stoliki magnetyczne (7. kwietnia). Z przekadów

przedstawiono przeróbk z sensacyjnej powieci pani Becher-

Stowe Chata wuja Tomasza (11. stycznia), która tak dla

braku naleytej obsady ról (Eliza bya Radzynska, Harrisem

Gobiowski), jak i dla niedostatecznego przygotowania, prze-

sza bez wraenia. Pozbawionym gbszej wartoci lecz

efektownym by dramat pp. Foucber i Alboise Wróka la

Voisin (25. stycznia) z Radzysk w roli tytuowej. Nato-

miast dramat Podrzutki (3. lutego), zaczerpnity z repertu-

aru Porte Saint Martin, wywar wraenie wrcz niesmaczne,

a utwór dramatyczny Mericgo Giizman dzielny (17. lutego)

mimo swej wykwintnej, pseudoklasycznej formy, znuy su-

chaczów i znudzi 2
). Waniejszym wypadkiem byo wzno-

wienie Kupca weneckiego (31. marca), z Smochowskim (Szyl-

lok) i Aszpergerow (Porcya). W roli Gobba wyszczegól-

ni si Natorski 3
).

Siódmego kwietnia odbyo si ostatnie przedstawienie

pod dotychczasow dyrekcy na dochód Szuszkiewiczównej,

która wraz z Kotowsk i Miaszewskim opuszczaa teatr

lwowski, dc do Krakowa, gdzie Pfeiffer obj dyrekey
teatru. Odegrano fraszk Stoliki magnetyczne oraz wyjtki

ze Zbójców, z Okrnego i z Niebezpiecznej ciotuni. (Aszper-

gerow i Nowakowski). Szuszkiewiczównej, która przez czas

swego pobytu na scenie lwowskiej zdobya sobie sympaty
caej publicznoci, egnano bardzo przychylnie*).

») Nowiny 1854. Nra 34. 34.

) Nowiny 1854. Nra 6. 16. 25. 26.

*) Nowiny 18H. Nr. 40.

•) Nowiny 1S54 Nr. 43.

Digitized by Gobgle



VIII.

Teatr pod dyrekoy Tomasza Chechowskiego.

Rok 1854 : Tomasz Chechowski. — Jego artyci (Linkowscy, Grochowska,

Wilkoszewski, Kaliciski, Ecker). — Rok 1855: mier Kamiskiego. —
Urszula Mo jer i n Majeranowskiego. — Swary z diwnyini artystami. —
Odpowied na recenzye. — Epidemia we Lwowie i wyjazd do Czerniowiec. —
Rok 1856: Odmowa Sobwencyi. — Nowe siy: Maleszewgki, Satirówna, D-
bicki i Trapszo. — Powoanie komitetu dla zbadania stanu teatru. — Rok

1857. Wystpy Aszpergerowej. — Nieprzychylna ocena komitetu. — Che-

chowski zrzeka si dyrekcyi teatru.

Nowym przedsibiorc sceny polskiej we Lwowie by
Tomasz Andrzej Chechowski. Jakkolwiek u nas pozosta-

wi on po sobie jak najsmutniejsze wspomnienie, w kadym
razie bya to osobisto, zasugujca na wzmiank w dziejach

sceny polskiej.

Urodzony w r. 1807 w Warszawie, by uczniem tam-

tejszej szkoy dramatycznej. Zrazu rwa si do ról boha-

terskich
;
niestety nika posta* gos wty naraziy go tylko

na bolesne zawody, ilekro ukaza si na wikszej scenie,

czyto w Warszawie, czy te we Lwowie. Dugie lata tu-

a si jako artysta trup wdrownych w Królestwie. Po raz

pierwszy jako dyrektor wystpi okoo roku 1840, gdy obj
teatr krakowski (w latach 1840. — 1843). Jako kierownik

teatru nie odznacza si ani szerszym pogldem na sztuk,

ani te wyszem wyksztaceniem, niezbdnem do kierowania

scen. W jednym jednakowo kierunku zasyn Checho-

wski jako pierwszorzdna powaga. By on nieomylnym zna-

wc modych talentów scenicznych, które instyktownie po-

trafi odgadn, a wsparty dugoletni rutyn, naleyty im

nada kierunek. Ze szkoy Chechowskiego wyszy pierw-

szorzdne siy jak: Jan Królikowski, Rychter, Chomiscy,

e nie wspomniemy o caym zastpie uytecznych aktorów,
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których wyprowadzi na scen. Midzy tymi tez znajdoway

si talenty, które jeli nie doprowadziy dla rozmaitych po-

wodów do najwyszego stopnia doskonaoci, to w kadym
razie chlubn po sobie pozostawiy pami na scenach. Mamy
tu na myli . p. Kaliciskiego, Linkowskich, Eckerów i . p.

Wilkoszewskiego

.

W chwili, gdy Chechowski obejmowa dyrekcy lwow-

skiego teatru, by ju schorzaym starcem, nie tyle wiekiem,

ile dugoletni wóczg i yciem niezbyt prawidowem. Na
scenie pozostawi reysery Starzewskiemu, a tytularn po-

sad dramaturga Kamiskierau; batut kapelmistrza dziery
Szmaciorzyski. W roku nastpnym reysery obj Smo-

chowski *), kapelmistrzem by Szlagu rski. Z grona dawniej

szych artystów ubyli na razie tylko: Jan Nowakowski i Go-

biowski (w kwietniu), po nich jednak ustpili niebawem r

Krupicki (w czerwcu), Rudkicwicz'2

) i Radyska (w sier-

pniu t. r.).

By to dopiero pocztek niefortunnych rzdów Che-
chowskiego. Najfatalniejsz strat by ubytek Nowakowskiego,

po którym bogaty wydzia ról charakterystyczno komicznych

pozosta niezastpiony. Siy sprowadzone przez Chechowskiego

nie byy w stanie zadowoli wybrednych wymaga lwowskiej

publicznoci. Z kobiet pierwsze miejsce przypado Linko-

wskiej, która w rolach subretek, modych matek, wreszcie

chopaków moga zyska uznanie najsurowszej krytyki. Gr
jej obok wielkiej starannoci cechowaa przedewszystkiem

niezmierna ruchliwo i temperament, a niekorzystna po za

scen indywidualno artystki ulegaa istnie proteuszowym

przemianom. Obok Ulicenika j^ciryskiego i Pukownika z r.

') Starzewski usunity przez Chechowskiego w r. 1815, pracowa
w Gazecie lwowskiej. Po stracie ony, która po jedemustoletniej chorobie

zmara dnia 11. grudnia 1856 r. uda si do Drezna, do Dawizonów, zkd
po dwu miesicach powróci. Zmar we Lwowie d. 10. padziernika 1857.

r. yciorys jego zamieszcza Dziennik literacki 18*^7 r. Nr. 121.

*) Rudkiewicz zmar w ndzy d. 3. czerwca 1835 r. yciorys jego po-

daj Nowiny 18 '5 Nr. 80.

Digitized by Google



176'J, które to kreaoye byy dla niej gównein polem popisu,

sigaa zwycizko po tak trudne zadania jak tytuowa po-

sta w koinedyi Augiera : Gabryela. Linkowska bya bez
wtpienia najlepsz si w kobiecym personalu Chcehowskiego.

Obok niej wyróniaa sio jeszcze Grochowska (póniejsza

Eckerowa) w rolach starych bab wiejskich i charakterysto-

komicznycli. W salonie razia ostrymi ruchami i rubasznym,

surowym akcentem w dykeyi. Znana z wystpów w la-

tach poprzednich < 'hecnowska oraz dwie uyteczne w rolach

drugorzdnych artystki : Gobiowska i Krzyanowska (pó-

niejsza Kaliciska), stanowiy reszt kobiecego personalu,

który Chechowski wcieli do lwowskiego towarzystwa.

Z mczyzn odznaczali si : Adolf Linkowski i Ju ,?an

Wilkoszewski.

Adolf Linkowski nizki, otyy, niemody, wyrónia si
szczerym, naturalnym, komizmem Powierzchowno artysty

przeznaczaa go do ról pasko komicznych, na co te wska-

zywaa jego dykcya powolna i rozwleka. Twarz niezmier-

nie ruchliwa i bystre oko nadaway jego kreacyom wiele

wyrazu. Od pierwszego wystpu w Pamitnikach szatana

(17. kwietnia), Linkowski jako La Rapinierc cieszy si ogro-

mn sympaty Lwowian, która mu towarzyszya przez du-

gie lata pobytu na tutejszej scenie. Chechowski naduywa
niejednokrotnie talentu artysty i obarcza go zadaniem

praechodzcem jego siy, gdy kaza mu gra postacie de-

moniczne jak Ryszarda III., Mefista i inne.

Wilkoszewski pierwsze dopiero stawia kroki na scenie,

lecz wówczas ju zdradza czem bdzie póniej. Waciw
sfer jego talentu byy role salonowe, w których celowa

swobod ruchów i clegancy. W dramacie i w trajedji ude-

rza w ton elegijny, sielankowy, dziki czemu role liryczne

znachodziy w nim idealnego wykonawc.
Po raz pierwszy wystpi Wilkoszewski na scenie lwo-

wskiej w roli Stefana w Gabryeli (21. kwietnia). Uosobie-

niem Naturbursza by Ignacy Kaliciski. Jako Robin w Pa-

mitnikach szatana bardzo dobrze przedstawi si naszej

publicznoci. Mia wiele temperamentu i werwy, za mao
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rutyny i pracy. Dlatego te w rolaeh salonowych i drama-
tycznych kochanków, w których go uywano, yazi krzykli-

woci i nieestetycznymi ruchami. Ohechowski ju wówczas
mao zajmujcy si scen, przecenia jego zdolnoci i narzu-

ca mu niejednokrotnie najmniej stosowne role (Hamlet, Je-

nera w Uliczniku). Nie dziw wic, e Kaliciski, mimo wszel-

kich warunków, nigdy nie zdoa si wybi na pierwszorz-

dne stanowisko i zmarnia na prowincyi. Role komiczne

przedstawiali : Ecker, Hennig i przedzierzgnity z suflera

w artyst Baczyski. Ulrych, stary rutynista prowineyonalny

grywa ojców ; do ról pomniejszych uywano : Lauvernaya,

Mikulskiego i AVoniakowskicgo.

Ohechowski rozpocz widowiska Pamirtnilami szatana

(17. kwietnia). Popierany przez rzd i pras urzdow,
oszczdzany pocztkowo przez pisma niezalene, znalaz na

razie wcale przychylne przyjcie. Z pocztku widoczn bya
staranno w repertuarzu. Z sztuk tumaczonych przedsta-

wiono komedye : Augiera Gabryela (t. W. Kalinka, 21

kwietnia), Mazeres'a: Mody maj i stara zona (10. maja)

Bayarda : Córka lichwiarza (12. maja), oraz dramat Aniect

Bourgeois i Dumanoir Czarny lekarz (30. czerwca).

Sabszy by repertuar oryginalny zoony z dramatów

:

Fr. Skarbka ona Fra Biawóla (7. maja 1

) i M. Sankow-

skiego ycie zbrodniarza (z muzyk Adama Tarnowskiego,

5. czerwca).

Mimo letniej pory uczszczano do teatru do licznie;

nie obyo si przytern bez demonstracyi na rzecz dawnych

artystów, których za okazaniem si na scenie witano hucz-

nymi oklaskami. W hpcu podzieli Chechowski swe tjwa-

na dwie poowy. Starszyzna pozostaa we Lwowie, gdzie

ai do koca miesica grywaa sztuki wznawiane z dawnego

repertuaru, modsze za siy podyy do Czerniowiec gdzie

') Obsada gównych ról dramatu bya nastpujca: Kaliciski: Fra

Diavolo, Smochowski: Meniko, Awpergcrowa : Mary, Linkowska: Nana.
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t)d poowy lipca daway przedstawienia bez szczególniejszego

co prawda sukcesu 1

).

Sezon zimowy rozpocz si dopiero z kocem wrze-

nia (dnia 22.) Majstrem i czeladnikiem, poczem posypay
si jak z rogu obfitoci sztuczyda tego rodzaju co Monte
Christo, Banda Rinaldiniego, Merino, Massaro - Massaroni
i t. d. Chechowski nie waha si nawet wznawia stare

sztuki pod odmienionym tytuem (Wenecyanka, Godzina ma-
estwa, Jaki maj lepszy), które przedstawia jako nowoci.
Z rzeczywistych nowoci przedstawiono po koniec roku ko-

medy Balzaka Mercadet w przekadzie W. Kalinki (17.

listopada), dramat Anicet Bourgeois i Masson Jenny i Marya
(29. grudnia), oraz jedyn sztuk oryginaln, dwuaktow
krotochwil Cypryana Godebskiego Kto kocha ten si kóci
(\. grudnia).

Pod smutn wrób rozpocz si rok drugi dyrekcyi
Chechowskiego (1855). W dniu pitego stycznia o godzinie

szóstej rano zmar Jan Nepomucyn Micha Topór Starz
"

Kamiski, który jak to wspomnielimy, zajmowa pod koniec

ycia tytularn w smutnym stanie sceny lwowskiej posad
dramaturga 3

). Kamiski zmar w chwili, która bez wtpie-
nia bya najkrytyczniejsz w dziejach zaoonej przeze
sceny. Repertuar skada si po czci z sztuk starych, od-
wiecznych, wznawianych systematycznie pod zmienionym
tytuem, po czci za z ramot nie przedstawiajcych naj-

mniejszej wartoci artystycznej.
( Widmo, Rabunek, Sd wo-

jenny). Z zimowego repertuaru zasuguj, na wymienienie
jedynie : dramat Majeranowskiego Urszula Mejerin (21. sty-

cznia) susznie zaliczony do najlepszych prac tego podnego
autora, oraz wesoa komedya Serrefa: Co powie wiat (28.
lutego). Smochowski niedopuszczany do ról, wznowi na swój
benefis Lira w przekadzie Kamiskiego, w którym wietnie
odtworzy tytuow posta (9. marca) — niestety fatalne
otoczenie psuo wszelkie wraenie wywoane gr artysty

x

) yciorys i wiersz napisany z powodu zgonu Kamiskieg> zamie-
szczaj Nowiny 1855. Nr. 4 — 5.
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Natomiast Otello z przeróbki Ducisa przeoony przez Osi-

skiego, zrobi na scenie lwowskiej kompletne fiasko. Zimaego

równie przyjcia doznaa klasyczna komedya Ponsarda Ho-

nor i pienidze (30. marca). — Cige swary i nieporozu-

mienia z dawnymi artystami pozbawiy Chechowskiego wszel-

kiej sympatyi u lwowskiej publicznoci. Z wiosn udzieli

dymisyi Aszpergerowej, której odejcie po Nowakowskim
oddalonym w roku zeszym, byo niepowetowan strat dla

sceny tutejszej. Nowakowski pozosta we Lwowie, zajmujc

si udzielaniem lekcy i piewu, Aszpergerowa wyjechaa do

Parya, zkd wróciwszy w padzierniku do koca roku wy-

Btpowaa na scenie krakowskiej odnoszc tam wielkie try-

umfy y.

Smutne te stosunki znalazy swe odbicie w prasie. Ga-

zeta urzdowa nie mogc duej broni swego protegowa-

nego, milczy — prasa niezalena uderza na Chechowskiego

z ca bezwzgldnoci, wyrzucajc mu nieudolne kierowni-

ctwo i obnianie poziomu sztuki.
5
). Chechowski zabija si

moralnie odpowiedziami na zarzuty zamieszczane w pismach,

które nie przekonywujc nikogo rozjtrzay czemraz bar-

dziej spraw. Na domiar nietaktu narazi si niefortunny

dyrektor miejscowej arystokracyi. Gdy bowiem jedna z po-

wszechnie powaanych matron naszego miasta, ksina Leo-

nowa Sapieyna urzdzaa przedstawienie na rzecz ochronek*

Chechowski uzna za stosowne przeszkadza urzdzeniu ta-

kowego. Zakupiono wic wieczór od dyrekcyi niemieckiego

teatru i w dniu 17. kwietnia przyszo rzeczone przedstawie-

nie do skutku. Sala bya natoczona. Program wieczoru

rozpocz koncert Ludwiki Rywackiej, primadonny warsza-

wskiej opery, która od zimy bawia we Lwowie. Nastpnie

Aszpergerowa wygosia ustp z Debory i odegraa z Nowa"

kowskim weso bluetk Pójd tu. Zakoczy przedstawienie

czwarty akt Zemsty, w którym prócz Rejmersa i Rutkowskiej

wzili udzia wydaleni przez dyrekcy artyci (Gobiowski,

') Nowiny 1855 Nra 9. 15. 30. 38. 47. -
) Nowiny 1855 str. 479. i Nr. &3. Nra 270. 274. 281 289. 291.
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Rudkiew'cz, Starzewski) z Nowakowskim na czele. Rolo

Klary graa powodzeniem Helena Rudkiewiczówna, która

jeszcze za dyrekcyi Pteiffra jako dziecko kilkakrotnie wy-

stpowaa na scenie. Huczne owaeye. z jakiemi ich przyj-

mowano, przybray znaczenie nieprzychylnej demonstracji

wymierzonej przeciw ( 'hechowskiemu 1

).

Sezon letni przeszed bez adnego wraenia. Jedyn
nowoci by dramat Kocka i Lemoine ycie awanturnicy

(22. kwietnia). W pierwszej poowie maja (d. 1 1 .) debiutowa

Karnicki w Vliczniku paryskim (Jenera Morin). Debiutant

pesiada wiele warunków korzystnych : mzk postaw, gos
i pewne obycie sie ze scen. Zaszkodzio mu jednak meo-

gldne zachowanie sie dyrekcyi, która urbi et orbi ogosia

Karnickiego nastpc Nowakowskiego. Krytyka uznaa

Karnickiego najznakomitszym z aktorów Lubelskich... 2
).

Karnicki zosta zaangaowany.

W braku nowoci musia si Chechowski ratowa ba-

letom. 1 tak w marcu sprowadzi baletowe towarzystwo

braci Schiir, z kocem za maja w dni polskich przedsta-

wie produkowaa sie trupa tancerzy zoona z panny Lanner

oraz pp. Frappart i Leraseur. W czerwcu (dnia 21.) przy-

by do Lwowa po raz wtóry cesarz Franciszek Józefi w dniu

2-J. t. m. odwiedzi teatr polski. Przyjmowano go obrazem

p. t. Przywitanie, Wiliczanawi i komedyjk z francuzkiego

Mz na pokucie.

Sezon letni zakoczono ju z kocem czerwca, gdy
we Lwowie pojawia sie cholera, która w lipcu i w sierpniu

wedle urzdowych wykazów zabraa do 300O. oriar. Tymcza-

sem Chcchowski bawi z swem towarzystwem w Czernio-

wcach. W sierpniu rozpuszczono nawet po Lwowie pogosk
o jego mierci, któr nastpnie zdenieutowano. Natomiast

ubya z lwowskich artystek Kasprzycka, która opucia scen

zalubiajc jednego z mecenasów czerniowieckich. Powrót

J

) Nowiny 18 5. Nr. 45— 4(5.

a
) Gazeta lwowska 1835. Nr. 2. ~ Nowiny 1S"5. Nr. ."0. 52-
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z Czerniowiec nastpi dopiero z kocem wrzenia a sezon

zimowy rozpoczto Patiem Jowialskim ('26. wrzenia). Prócz

dramatu Podziemia llayuzy { padziernika ), dziesicio-

aktowej melodramy Zy duch zamku Ionuerolles , nalado-

wanej z romansu Souiliego ( 4. listopada), nie przedstawiono'

nie uwagi godnego po koniec roku. W dniach polskich przed-

stawie produkowa si zmary niedawno Herrman
,
profesor

magii indyjskiej (w padzierniku.) Nieudolno kierownictwa 1

stawaa si ezein raz bardziej rac i musiaa w kocir

zwróci uwag wadz rzdowych, które z kocem tego roku 1

poleciy Wydziaowi stanowemu, by wypata subwencyi

z funduszu domestykalnego odbywaa si za porednictwem

rzdu. Nadto w grudniu (d. 7.) udzielio Namiestnictwu
< 'hcchowskicmu nagan za nieodpowiednie kierowanie

teatrem 1

).

Z pocztkiem trzeciego roku dyrekcyi zawieszono

Chechowskiemu wypat subwencyi 2
). Nie wpyno to

jednak na korzystn odmian repertuaru zimowego. Zdobyto

si zaledwo na dwie nowe sztuki , któremi byy : dramat

Dupeuty i Mallian Baliricrz ( d. 18. stycznia ) i komcdya

Dumasa Demi-mondc czyli wiat skaony w przekadzie

Przedzieckiego ( d. 1. lutego ). By to pierwszy utwór Du-
masa (syna), jaki ukaza si na scenie lwowskiej. O wyko-

naniu tych premier prasa zachowaa wymowne milczenie.

Dopiero w marcu i w kwietniu wida pewne usiowania

dyrekcyi w kierunku skompletowania personalu. Zaangao-

wano na czas krótki artystów prowincjonalnych Krajew-

skich do ról charakterystycznych i Wadysawa Piotrow-

skiego. Wszystkich oddalono po krótkim upywie czasu,

jak równie zaangaowanego w roku poprzednim Karnic-

kiego. Waniejszym nabytkiem dla teatru by powrót na

scen Teofili Ceneckiej (4. kwietnia, w Pani Adamowej)

i Szturnia, oddalonego przed rokiem.

1

) Archiwum Wyda. krajowp<r« L 388 ( ] 1 listopada ) LSIWi i L. 4(1.")

( 1? grudnia ) ]8;">.

2
) Nowiny 1850. Nr. 1.

Teatr polski we Lwowie. 10
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byli to w kadym razie aktorowie rutynowani. Jedyn
jednak obiecujca, si, jaka za ostatnich czasów Cheehow-
skiego przybya lwowskiemu teatrowi, by Maleszewski, ob-

darzony niepospolit gitkoci talentu, obszern skal go-

su, zadziwiajc ruchliwoci fizyonomii, a przytem umiejcy

przeksztaca sic do niepoznania. Zbytnie przejmowanie sic

rol przeradzao si u niego niejednokrotnie w przesad

,

objawiajc si przedewszystkiem w przeraliwem zawra-

caniu oczyma.

Maleszewski grywa wszystko, poczwszy od Cesara de

Bazan, w którym po raz pierwszy przedstawi si lwow-

skiej publicznoci (d. 26\ marca) a skoczywszy na grotes-

kowej postaci bakaarzaw Skalmicrzunkaeh. Ta wszechstronno
w poczeniu z brakiem wzorów i informacyi, przyczyniy

si w znacznej czci do tego , i wiele obiecujcy artysta

nie osign tego stanowiska
,

jakie mu na scenie przepo-

wiadano.

Do ról subretek przybya nadobna, rudowosa Sari-

równa
;

kreacye komiczne modych chopaków znalazy

wybornego wykonawc w modziutkim podówczas Dbickim.

Dziki tym staraniom o podniesienie sceny, uzyska Ohe-
chowski przychyln opini Wydziau stanowego i co zatem

szo, wypat zatrzymanej subwencyi 'j.

Z sztuk nowych wystawiono dramaty Barrierc/a :

„Kobiety z kamienia" ( d. 19. kwietnia
),

Kaupacha „Robert

Dyabei" ( d. 2. marca ) i „Stary olnie.r.: u
( d. 2. lipca

)

przerobiony z powieci M. St. Hilaire.

Sezou letni zakoczono w dniu 21. lipca, poczem trway

f\?rye a po miesic padziernik.

Na sezon zimowy powrócia oddalona poprzednio przez

Chechowskiego .Józefa Rutkowska, zdolna artystka w ro-

lach charakterystycznych. Pomnoy te grono artystów

( d. padziernika) mody aktor prowincyonalny Trapszo,

posiadajcy przyjemn powierzchowno i glos donony,

') Archiwum Wydziau krajowego. L. 180. (fl. maja) tS.ri<;.
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dwiczny, lecz deklamujcy faszywie i nie umiejcy si

rusza. Trapszo by widocznie faworytem Cheehowskiego

,

który go przy kadej sposobnoci wysuwa na pierwszy

plan ( Ruy-Blas, Bernard w Mauprat) ze szkod dla talen-

tu pocztkujcego artysty. 1

) Przybyy te do skadu towa-

rzystwa : Michalina Nowicka do ról kochanek >v dramacie

i w. komedyi
(
Marya w Ruy-Blas d. 19. listopada

;
po raz

drugi wystpia w komedyi Lioy i lwice d. 2. grudnia ),

oraz panna Trzeciak ( Pierwszy wystp w Wujaszku caego

wiata, d. 14 listopada). Mimo to, teatr wieci cigle pustka-

mi, repertuar starszy razi fatalnem wykonaniem, tak w kie-

runku dramatu jak komedyi salonowej. 2
) Z nowoci po ko-

niec roku przedstawiono jedynie niesceniczn komedy Syro-

komli Hrabia na Wtorach (31. padziernika) i romantycz y
dramat George Sand Mauprat (2b\ grudnia), który mimo
znakomitej gry Smochowskiego (Jan Mauprat) uderza nie-

dostwem w wykonaniu caoci.

Sowem poziom artystyczny sceny obnia si coraz to

bardziej z dniem kadym.
Skutkiem ogólnych sarka na nieudolno Chechow-

skiego, Namiestnictwo widziao si w padzierniku spowodo-

wanem do zawezwania Wydziau stanowego, by tene przed-

stawi kandydatów do zoy si majcego komitetu, który-

by si zaj zdaniem sprawy o stanic lwowskiego teatru.

Wydzia zaproponowa ze swej strony : Stanisawa Piata

literata, Wodzimierza hr. Rusookiego, Sartyniego redaktora

„Gazety lwowskiej", Wisockiego redaktora „witu" i Józefa hr.

Zauskiego. Zarazem w grudniu t. r. wezwa Namiestnik

dyrekcy
,
by daa siedm przedstawie, majcych suy za

podstaw oceny komitetu. Sztuki te byy nastpujce : Matka
rodu, Marya Joanna, Ludwika de LigneroUes, Adrienna

Lecoiwreur, Helena dela Sciglire, Lwy i lwice, Szklanka wody.*)

') wit 1856 Nra. 29, 44. 73.

*) Patrz: recensye z komedyi ,.Co powie wiai" i z d.amatn „Zofia

Morsztynównau (wit 1856. Nra. 34. 68).
3
) \rehiwuin Wydziau krajowego L. 404 (13. padziernika) 1856

i L. 507 (29. grudnia) 1856.
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Kepertuar powyszy nie móg si obej bez wspó-

dziaania Aszpergerowej . która, w styczniu 1857 r. prosi

Chcchowski na wystpy gocinne. Pow nit Aszpergerowej

oywi zajeeie si teatrem ; na pierwszym jej wystpie

w Powiastkach królowej Nawarry musiano wyprzeda orkie-

str ('Z. stycznia ). Prócz s/tuk wskazanych przez komitet,

wystpia Aszpergerowa prawie we wszystkich 8wy cli rolach

popisowych tak w dramacie
(
ebraczka

,
Mulat, (iryzctda,

Waryatka
,
Syn puszczy, Dziewica Orleaska, fh-bora), jak

i w komedyi (Wiczy, Sposób poprawienia utczów). Im bar-

dziej jednak unosia si publiczno i krytyka nad gr u-

wielbiancj artystki, tein jaskrawiej wystpoway braki per-

sonalu , w wystawie i w caoci wykonania zainaugurowanego

przez ni repertuaru. W trajedyi jedynie Smochowski,

w komedri za Tarkowska i Linkowski . zdoali sie dostroi

do tonu gry Aszpergerowej ; reszta otoczenia zakrawaa na

karykatur. 1

)

Zreszt przez ea zim nie przedstawiono ni jednej

nowoci. W styczniu atano przedstawienia polskie, w któ-

rych Aszpergerowa nie braa udziau
,
produkeyami tancerzy

Chapman, w lutym w Niezgodach domowych (d. "20.') debiutowaa

Albina Nowicka. W kwietniu zanotowa wypadnie gocinny

i poegnalny zarazem wystp Kohlera w Marnotrawcy

id. 11.), który z chwil objcia dyrekeyi przez Chechow-

skiego, wystpowa wycznie tylko w miejscowej operze

niemieckiej. Po raz ostatni wystpi Kohler we Lwowie na

scenie niemieckiej w operze Foskari (4. kwietnia).

Obecnie udawa si Kohler do Warszawy, gdzie od

razu zyska ogromne powodzenie. 5
)

Z kocem kwietnia (d. 20.) zoy komitet artystyczny

swe sprawozdanie o stanie sceny polskiej we Lwowie.

Zaznaczywszy w niem , e towarzystwo Chechowskieero

odpowiada zaledwo warunkom trupy prowincyonalnej , e
•

') wit 1857 Kra. 3. 7. 28. 41. 45. SU-Daicnik literacki 1857 Nr. 3.

?. 10. 18. 27.

') Dziennik literacki 1857 Nr. 66,
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nic jest kompletnem i nic starczy do wykonania celniejszych

utworów dramatycznych , dochodzi komitet do konkluzyi

,

i naley albo odebra dyrekey Ohechowskioinu , albo te
pozostawi mu administracye teatru, za kierunek artysty-

czny powierzy komu innemu. 1
) Chechowski zrzek sic. dy-

rekcyi, mimo i sfery rzdowe nie byo dalekiemi od tego,

by go mimo nieprzychylnej oceny komitetu utrzyma i na-

dal przy lwowskiej scenie. 1
) Sezon letni nie przyniós nie-

nowego prócz komedyi A. Maeckiego Grochowy wieniec

(d. 25. maja.), o której wykonaniu krytyka przemilczaa.

W czerwcu, prócz starych sztuk jednoaktowych, zapeniano

wieczory optycznymi obrazami Dominika Zounera. Za
w dniu pitnastego lipca zakoczy Chechowski przedsta-

wieniem Zaniku na Czorsztynie i Nowego roku sw niefor-

tunn dyrekey 3
)

) Archiwum Wydziau krajowego L. 107 (20 kwietnia 1857.

J
) Archiwum Wydziau krajowego L. 278 (15 czerwca) 1857.

*) Chechowski uda sio wraz z czci;} swego towarzystwa do Bro-

dów, Tarnopola, Przemyla i Lublina. W roku nastpnym zwiedzi Radom.

Pock. ,oui i Suwaki. W roku 1859 uda si do Grodna i Kowna,

gdzie na krótki czas przed mierci rozwiza sw trup. Zmar dnia

10 lutego 1800. roku.
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IX.

Teatr pod dyrekcy J. Nowakowskiego i W. Smochowskiego.

Uok J 857 : Przedstawienia inauguracyjne. — Aszpergerowa. — Feli-

oyanna Kaczkowska. — Rok 1858: .Lol* z o wianie i Baek optany.
Kubertowa. — Honorata Majeranowska. — Kok 18">!>: Wodewile. — Lech

Nowakowski. — P o c z w a r k a. — P o d r ó o m a n i a. — Rok 1800 :

Rce czarodziejskie, — Flis. — Konkurent i m;i. — Wen-

• lówna. Rok 1S01 : Zote k a j da n y. — Li s t e 1 a z ny. — Jubileuszowe

przedstawienie: Wystpy towarzystwa krakowskiego. — Mazepa. —
Rok 1802: M i <> d k a s z t e 1 a s k i - Ballad y na.-- M a r y a Stuart.—
Wystpy Stanisawa Lessem. — Teatr lwowski w Krakowie. — Helena

Modrzejowska. — Rok 18(1:!: Powstanie. Kerna ni. -- Kalszka
Szujskiego. — Wystpy W. Rapackiego. — Lilia Weneda. — W i I-

he lin Tell. - - Rok 18<;4: Suioehowski i Nowakowski zrzekaj si dy-

rekcyi. — Wystpy Ryehtera i Rakiewieowej. — Poegnalne przedstawienie.

W sierpniu dopiero powierzya administracya Skarb-

kowskiej undacyi dyrekcyc sceny polskiej Smochowskieinu

i Nowakowskiemu, dugoletnim artystom lwowskiego teatru.

Nowakowski przeniós si w ostatnich latach do Brzean,

zk;\(\ w marcu t. r. zrobi artystyczn wycieczko do Stani-

sawowa, gdzie bawi z sweiu towarzystwem Borkowski.

Naturalnie przyjmowano Nowakowskiego entuzjastycznie.
1

)

Z równ sympaty przyjto we Lwowie wiadomo o udzie-

leniu dyrekcyi obu ulubiecom publicznoci. 1
)

Spodziewano

si po nich wiele, bardzo wiele.

') Dziennik literacki 1857 Nr. 10

5
) Dziennik literacki 1857 Nr. 91.
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Niedaleka przyszo miaa okaza gruntown reform
sceny polskiej, przez nieli dokonan.

Nowi dyrektorowi wydali w dniu li. Sierpnia odezw

,

wzywajc artystów i piewaków polskich oraz modzie
czujc powoanie sceniczne, by spieszyli pod ich sztandary.

„Pragniemy rozwin sztuki; sceniczn we wszystkich ga-
ziach. Bdziemy sic wic- starali zgromadzi w koo siebie

znakomitsze talenta" — pisze dyrekcya w rzeczonej odezwie,

powtórzonej przez wszystkie pisma miejscowe. Mówiono

o znacznej iloci zgaszajcej si ze wszech stron modziey,

0 zaangaowaniu staych tumaczów dla sztuk obcych; mie-

dzy innymi mia nim by Dzierzkowski. 1

)

W ostatnich dniach wrzenia (d. 21.) wydali Nowakow-

ski i Smochowski nastpujc odezw' do publicznoci:

„S z a n o w n a p u b 1 i c z n o c i ! Przedsibiorstwo

1 ster teatru polskiego powierzone zostay przez szanown

administracj teatru hr. Skarbka nam niej podpisanym.

Doznawszy wzgdów Twoich przez cae pó wieku
,

bez wahania powiecimy i ostatki ycia naszego, z szczer

chci przyczynienia si ile monoci do utrzymania sceny

ojczystej , w tej pewnej nadziei , e nas wesprzesz ask
i opiek Twoj.

Trudnem jest zadanie nasze ! Lecz jeeliby si udao
cho kilka ziaru rzuci, z którychby w cigu lat przyszych

móg wykwitn owoc godny Twojego wiata, wyksztacenia

1 Twoich serdecznych uczu , natenczas praca nasza ju
daremn nie bdzie! Jedyn kotwic sabej odzi , na której

w niepewn podró si puszczamy, jest — wyrozumiao
z Twojej strony

!

Pewni ufnoci, e nam jej odmówi nie raczysz, mamy
zaszczyt donie, e widowiska polskie rozpoczn si z dniem

2 padziernika r. b. — Szczegóy osobnymi afiszami ogo-

szone zostan".

Pierwsze przedstawienie odbyo sic; w dniu zapowie-

dzianym. Popyt za biletami by tak wielki , i kilkaset

') Dziennik literacki J857 Nr. U2. 10H.
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osób odeszo z niczem od kasy. 1

) Przedstawiono Zemsk

z Nowakowskim i z Sinochowskim w rolach Czenika i Re-

jenta. Podstolina. bya Targowska , Kam debiutantka pna

Szczepanowska. Kole. Papkina po Starzewskim odziedziczy

Maliszewski; Wacawem by Wilkoszewski, Dyndalskim

I leni"- . Na zakoczenie Helena Kndkiewiczówna
,

wystpu-

jca jako amatorka, wygosia kocowy ustp prologu, napi-

sanego na t uroezysto pracz Kornela Ujejskiego. 2
)

Witam was, witam — serce moje ronie

.lak kwiat ku wionie.

Pojezierny /.nowu dawnym naszym torem

Kochani i koohajpy!

Z zapaem bdziem dwiga brzemi trudu .

Chor nieraz seree cierpi pod bisiorem...

A Ty Wszechmogcy!

S|.raw, by ta seena staa sio ludu

Szko i wzorem.

Nieche ta seena wci witoci stoi

Kiedy sir zowie w i t y n i
,

Niechaj tu Czysty wchodzi sio nie boi .

Nieoliaj nas matki nie wini

;

Niechaj tn aden z niewinnych modzieców
Nie kryje w doni rumieców.

Nic-haj dziewice usta swojo mil

A nigdy oczek nie chyl.

') Ceny miejsc w monecie konwencyjnej byy nastpujce: Loa
parterowa i pierwszego pitra: 4 z. 40 kr. Loa It. pietra: 4 tX. Loa

III. piotra: 2 z. 30 kr. Krzeso J. pitra: 1 z. 10 kr. Krzeso parterowe:

1 z. Krzeso II. pitra - 50 kr. Krzeso III. pitra: 40 kr. Parter: 24 kr.

Trzecie pitro : 10 kr. Galerya 12 kr,

*) Prolog napisany przez Ujejskiego nosi tytu „Iiozbitkr i miar

przedstawi dawnych aktorów powracajcych na scen. Niepodobna byo

jednak przedstawi prologu w caoci, gdy Starzewski lea na ou mier-

telnem , za Rejiners postanowi usun si od sceny, „Kozhitki" wyszy

w osobnem wydaniu. Korespondent „ Czasu" surowo oceni poemat Ujejskiego

(w nr. 220.), na co mu ostro odpowiedzia Dziorzkowski w Dzienniku

literackim (1857. Nra 120 i 125.)
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A ci oo «abi, niech wychodz krzcpsi
f

A ci co grzeszni , niech wychodz lepsi.

Wy, którym tutaj przebiego ycie

l w dobrej czci z dawna nosicie

Kapask odzie

.

Mylcie i o tern , e przyjd wnuki

.

A wy pomrzecie; przy was dla Sztuki

Niech ronie modzie.

Chtnie podnocie j rad i prac

Niechaj si przy was bogac

,

Niech ich nie dziel drobne niesnaski.

Niech od was przyjm zote przepaski

Czyci, natchnieni , szlachetni

:

Bo kiedy po was uderz w dzwony,

By nie powiedzia lud rozalony:

Oto pomarli — bezdzietni!

(Wskazujc- na nagrobki)

Oto imiona dwóch wodzów, dwóch mów,
• Dwóch bohaterów, cho bez orów,

Jedno i drugie jak paa

Blaskiem niemiertelnym

!

Cae ich ycie szo walk i mstwem —
A jak skoczyli V — Zwycistwem !

Ho niedony tylko upada,

Niedonemu tylko tu blada.

A wiezny tryumf i chwaa

Wytrwaym i dzielnym

!

Ci wasi mistrze , te wasze przodki

Nic wiksze od was dzieryli rodki

.

A zwyciyli, a zwyciyli —
Bo wiar yli

!

Kad zapor ;

Kad przekor

Wiara roztrzaska —
W wierze potga

Gdy siy sprzga,

Dla wiary — aska!
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Sojuszem bratnim w donie uderzcie

I wierzcie!

(Do chóru.)

A wy nowo zacieni pod nasze sztandary

Natchnienia i wiary,

Nie mylcie, e ta scena ma gadkie posadzki

Do wesoej schadzki —
To dom ofiary!

Bo sowa wieszczów

Jak zy padaj,

Z duchowych dreszczów

Powstaj,

Wieszcz co je wyda , rodzi je w boleci

,

On cierpic — wieci:

Jednak szczliwy, bo gdy pie dojrzewa

To ten ból co piewa,

Swobodnie spacze

;

Ale wy biedni jego sów sicwacze,

Wy jo nieraz powtórzycie

miejc si i skaczc

,

Cho w sercu paczc
Gorzko i skrycie.

Takiego sowa kto chce zosta posem

,

Mie musi potg w duszy,

Co si nie zamie, nie skruszy.

Takiego sowa kto chce zosta posem

,

Musi si zaprze siebie —
W piekle y nieraz i w niebie

!

Takiego sowa kto chce zosta posem

,

Niechaj o zysku nie marzy —
Bóg wynagradza, wiat — dar/y.

Kapastwo nie jest rzemiosem

!

Moie was wabi wietny strój

,

Sceniczny art i miech,
Poklask, co idzie z nim?
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Na stroju waszym — szych

!

We miechu nieraz — grzech

A poklask taki - dym !

Na bój pójdziecie , na bój

!

Natchniona w duchu
,
ja mówi z ducha

Bogosawiony kto sucha —
Na bój pójdziecie , na bój

!

Bodziecie walczy z upartym losem

1 z ndza moe — cho waszym gosem

Klejnoty bodziecie rzuca.

Sami w cierpieniu nieraz upada

,

Cho wedug woli sercami wada
Weseli i zasmuca,

A w kocu waszej podróy dalekiej

,

Moe was czeka — staro bez opieki.

Dawniej Moliera w wiconej ziemi

Nic chciano grze -

Teraz my równi midzy wybranemi —
Jak bohaterom natchnienia i czynu

Wolno nam licie wawrzynu

Na czole nie.

Jeli wic kogo wyniesie Sztuka,

Niechaj ju szerszej sawy nie szuka

,

Najtrwalsza co w narodzie!

U nas ofiara ju we zwyczaju —
To zaszczyt shy takiemu kraju

,

Choby o godzie!

(Do publicznoci, stanwszy na proscenium

Có do Was powiem? Wam! co czujecie,

Pikne i Dobre — jak nikt na wiecie

,

Cokolwiek powiem — Wy wiecie!

W zamglon przyszo co przcdeinn pynia

Z wesoem sercem lec...

Narodowego sowa wityni
Waszej oddajc opiece.
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Cae przedstawienie byo nieprzerwanem pasmem

owacy i dla obu dyrektorów i wywaro bardzo dobre

wraenie. 1

)

Owaeyc powtarzay si i na nastpnych przedstawi

niach. na które zoyy sie: melodramat Marnotrawca z No-

wakowskim w roli Walentego, oraz komedyc Doywocie

i Stary mz , w których Nowakowski jako atka i Sdzia

by nieporównany. Aszpergerowa wybraa sobie na pierwszy

wystp komedy Moreta Donna Diana (18. padziernika)

i znów sala teatralna przepeniona po brzegi draa od okla-

sków. Obok Aszpergerowej wyrónia si korzystnie Wilko-

szewski w roli Polita. 5
)

Towarzystwo Nowakowskiego i Smochowskiego nie

byo zbyt liczne, gdy skadao si z 26 osób, z omiu
kobiet i z omnastu mczyzn , liczc w to i Niemców, wy-

stpujcych w chórach.

Pierwsze stanowisko zajmowaa Aszpergerowa, grywa-

jca pierwsze role w trajedyi, w dramacie i w wyszej komedyi.

Obok niej wyróniaa si Targowska, której talent i uroda

znajdoway si wówczas w caej peni rozkwitu. Jedn z jej

najwietniejszych kreacyi bya Leontyna w Walce kobiet,

która to komedya stanowia prawdziwy turniej artystyczny

w grze Aszpergerowej (hrabiny d' Autreval) i Targowskicj.

Waciw jej sfer bya komedya salonowa (alicka

w Fabrykancie, Matylda w Rkawiczce i wachlarzyku), jak-

kolwiek i z dramatycznych zada wychodzia zwycisko

t Katarzyna w Rywalkach, Doris Quinault w Narcyzie).

Role charakterystyczno — komiczne spoczyway w rku
Rutkowskiej i Zalewskiej. Safirówna, znana z czasów po-

przedniej dyrekcyi grywaa z powodzeniem role amantek

w komedyi (Bianka w dramacie (firardina / rado prze-

strasza , Kazimiera w Fabrykancie).

') Dziennik literacki 185? Nr. 110.

Dziennik literacki 185? Nr. 118. U2, 123. Ul.
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Urbaska grywaa rolo pomniejsze. Nowym zupenie

nabytkiem bya Felieyanna Kaczkowska (dzi: TooHla

Nowakowska^, która po raz pierwszy wystpia w roli Józi

w Starym nicku (10. padziernika). Pikna i mia powierz-

chowno , wiele wyrazu i ruchu w twarzy, gos dwiczny,
cho dziecicy jeszcze i brzmicy pieszczenie, zdaway sio

zdradza w modziuchuej debiutantce usposobienie do dra-

matu i trajedyi.

Wskazvwav na to szczególnie uczuciowe ustepv roli

,

które uwydatnia jak rutynowana artystka. Powodzenie,

i uznanie towarzyszyo Kaczkowskiej od pierwszego wystpu

na scenie, na której zaja od razu stanowisko pierwszej

naiwnej
,

objwszy zarazem wydzia ról lirycznych. Nadto

modz utka artystka popisywaa sio w wodewilach. 1

,)

Drug wielce podan dla sceny polskiej akwizycy
bya panna Wygrzywalska, która jako Lizctka przedstawia

sic bardzo korzystnie w Marnotrawcy (d. 14. padziernika}.

Mia powierzchowno, gra swobodna i pena humoru za-

powiaday w niej wyborn wodewilistkc. Wygrzywalska wy-

stpowaa w razie potrzeby w komedyi i w dramacie.

Liczniejszym by personal mzki, na którego czcU

stali obaj dyrektorowie.

Smochowski , bohater trajiczny. rzadziej ukazywa sie

na scenie i to tylko w swych dawniejszych kreacjach. Na-

tomiast niestrudzonym by Nowakowski
,
który mimo wieku

grywa bardzo czsto i to nowe role, a nadto krzta si
gorliwie okoo zorganizowania wodewilu , nad którym kapel-

mistrzowsk batut dziery Szmacierzyski.

Powróci te na scen Gobiowski , z powodzeniem

przedstawiajcy role charakterystyczne (Mateusz w Starym
meu, Orgon w Doywociu, Yirosgrin w Sercu i posagu),

i Krupicki wyborny w rolach starych sugusów.

Z dawniejszych artystów pozostali: Szturm (role kon-

wersacyjne), Hennig (nisza komika) i Maleszewski
,

który

') O pierwszych wystpach Kaczkowskiej patrz Dziennik literacki 1857

Nr. 126. m.
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przesadny czstokro w rolach komicznych, (Papkin), z po

wodzeniem próbowa swych si w czarnych charakterach

i intrygantach (Homodei w Rywalkach , Plantcrosc w Ubo-

gich Parya). Kole salonowych kochanków naleay do wy-

dziau Wilkoszowskicgo.

Pierwszym kochankiem by Woniakowski, który rzu-

ciwszy w ostatnim roku Cheehowskiego , przyczy si do

trupy prowincyonalnej Borkowskiego. Talent Woniakow-
skiego wyrobi si na prowincyi, zyska na sile i wyra-

zistoci. ( Henryk w Sercu i posagu , Leon w Doywocia
,

Stanisaw w Starym meht). Porywa uczuciem w ustpach

dramatycznych, lecz w salonie akcya jego jeszcze nie do
bya odpowiedni

,
ruchy nie do zaokrglone.

Z grona uczniów wyróniali si : Koncewicz
,
obdarzony

piknym barytonem i Niklewicz w drobny h rolkach Jso-

micznych.

Pod pomyln wrób rozpoczty sezon zimowy dopisa

do koca roku. Z sztuk nowych przedstawiono komedye

:

Mollesville'a, Serce i posag d. 7. padziernika) i Bayarda:

Relcaiciczka i wachhtrzyk (d. 23. listopada), zrczn bluetk

Murgcra Stary jegomo (d. 11. grudnia), tendencyjny dra-

mat pp. Brasibras i Nuss Ubodzy w Paryu (d. y. listopada)

oraz dwuaktowy dramaeik Oirardina: / rado przestrasza

(d. U. grudnia).

Nowy rok rozpoczto ohzowianami Anczyca ( d. 1.

stycznia), obrazkiem, który nie tyle odznacza si nowoci
pomysu i budow artystyczn , ile znajomoci ludu i zr-

czn charakterystyk. Muzyka Studziskiego podobaa sio

powszechnie .*) Z nowoci oryginalnych przedstawiono nastp-

nie Cyganów Korzeniowskiego (d. ii, stycznia). Krytyka

zarzucia temu utworowi brak ywiou dramatycznego, roz-

wleko akcyi i zuyte rozwizanie , lecz z uznaniem pod-

niosa przeliczn dykcy i niepospolite zalety pojedynczych

ustpów sztuki.
2
)

•) Dziennik literacki 1858. Nr. 3.

') Dziennik literacki 1858. Nr. 13.
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Wielkie zajcie wród publicznoci wywoaa te jedno-

aktowa komedyjka utalentowanego powieciopisarza, Walerego

oziskiego p. t. Vcrbum Nobile
,
przedstawiona w marcu

(d. 21.) By to pierwszy sceniczny utwór oziskiego, roku-

jcy pomylnie o zdolnociach modego autora w tym kierunku.

Z tómacze zasuguj na wymienienie
,
komedya Ba-

rriera Faszywi poczciwcy (d. 17. marca 1

) i dramat Brach-

vogla Narcyz (d. 19. marca). 5
)

W lutym debiutowaa dwukrotnie Warszawianka, panna

Pudowska, (w Okrchicm i w roli Feliksa w dramacie

Szesnacie lat temu). Pebiutantka bya zupenie jeszcze po-

cztkujc i mimo pomylnych warunków, jakie posiadaa,

nie zostaa zaangaowan. Natomiast przyjto napowrót Kali

ciskich i Galasiewicza
,
którzy przybyli w marcu. Kalici-

skiemu powierzono na wstpie Narcyza w dramacie Braeh-

vogla , lecz nie zdoa on niestety stworzy z tej kreacyi

postaci z krwi i koci. Deklamowa, rzuca si po scenie,

ale nikogo nie wzruszy, nie umia widza nastroi sympaty-

cznie dla przedstawianego przez siebie bohatera. Mary
bya Kaliciska , dla której bierne postacie najodpowiedniej -

szem byy zadaniem. O Galasiowiczu . nie wiele dao si

powiedzie
; l.ie zdradza wybitniejszego talentu w adnym

kierunku. Jedyn jego dobr rol w cigu trzydziestoletniej

suby na scenie Skarbkowskiej by ekonom w Zabobonie.

W kwietniu przybyli Hubertowie, ltubertowa, znana

jako Radzyska z lat poprzednich na tutejszej scenie, powi-

tan zostaa sympatycznie jako Kogucimi {Chopi arystokraci)

i Pani kasztelanowa. — M jej, mczyzna w sile wieku,

pokanej postawy, obdarzony piknym gosem barytonowym,

podanym by nabytkiem dla zorganizownego przez Nowa-
kowskiego wodewilu. Przedstawienia wodewilu oywiy si

*) Dziennik literacki 1858. Nr. 32. Obsada gównych ról bya nast-

pujca: Malcszowski (Duformo), Wygraywalska (Kino ina). Wilkoszewaki (Ok-

taw), Woniakowski (Kani).

a
) Dziennik literacki 1858. Nr. 36-
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zaangaowaniem na gocinne wystpy Honoraty Majeranow-

skiej , która w zimie gocia w tutejszej operze niemieckiej.

Majeranowska
,

piewaczka koloraturowa, obok piknego

gosu i szkoy odznaczaa si gr dramatyczn, swobodn

i pen humoru. Nie dziw wic, ze w czasie jej wystpów

publiczno garna si na przedstawienia starych ramot

,

jak: Primadonna, Nowy rok, Rataplan, Handel na ony,

haska imperatora , e piewaczk przyjmowano entuzjasty

cznie, pisano na jej cze poezje i t. d....
1

)

Zreszt repertuar letni prócz Baka optanego Anczjca

(d. 10. maja) z Woniakowskim w roli tytuowej, 3
) niedziel-

nej sztuki z francuskiego przeoonej Przekupka paryska

(d. 3 maja) i nieszczliwie zlokalizowanej przez oziskiego

komedji Topfera Parafianka we Lwowie (d 2. czerwca)

nie przyniós nic nowego.

W dniu pierwszego lipca wyjechao towarzystwo lwow-

skie do Czerniowiec, gdzie doznao nadzwyczajnego powo-

dzenia. W lipcu grywano codziennie, w sierpniu cztery razy

tygodniowo. Mimo odwiecznego repertuaru, teatr cigle by
peny. W dniu omnastego sierpnia, jako w rocznic uro-

dzin monarszych, odegrali artyci lwowscy oprócz obzowian,

komedyjk niemieck Die hausliche Zwis, w której wyko-

naniu wzili udzia: Satirówna, Hubert i Szturm. 3

) Targow-

ska opuciwszy scen lwowsk jeszcze w maju, podya
do Warszawy, gdzie wystpy jej ywe budziy zaintereso-

wanie. 4
) Za jej przykadem uda si niebawem do Warszawy

Wilkoszewski Ubytek obojga artystów dotkliw stanowi

strat dla sceny lwowskiej, zwaszcza w komedji salonowej.

Tymczasem odnawiano sal Skarbkowsk i w miejsce

dotychczasowych lamp olejnych, wprowadzono owietlenie

gazowe. W dniu 18. wrzenia Pan Jowialski otworzy sezon

') Dziennik literacki 1853. Nr. !

0. 50. 03.
a
) Dziennik literacki 1858. Nr. óU.

3
) Dziennik literacki 1858. Nra: 88. 100.

*) Gazeta warszawska 1858. Nr. 140
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zimowy. Towarzystwo zdekompletowane ubytkiem Targow-

skiej ,
Wilkoszewskiego, oraz Aszpergerowej, bawicej na

urlopie, nie mogo wybrn z ciasnego koka starego

repertuaru.

Po raz pierwszy podniosy si wówczas w prasie lwow-

skiej gosy przeciw gospodarce Nowakowskiego i Smochow-

skiego. 1

) Treci tych zarzutów, stylizowanych zreszt

w tonie bardzo ogldnym, bya: zbytnia oszczdno dyrekcyi,

objawiajca si w wystawie i garderobie , zaniedbanie reper-

tuaru, wreszcie zuicchcanie modszej generacyi artystów,

którzy opuszczaj scen lwowsk. Susznie zwracano uwag
dyrektorów, by nie naduywali syinpatyi, jaka ich do-

tychczas otacza i nie zapominali, e w koo nich wzroso

nowe pokolenie artystów, nowa generacya publicznoci. Gos
prasy poskutkowa na razie. W miejsce Wilkoszewskiego

przyjto zdolnego artyst Ortyskiego z trupy prowineyo-

nalncj Gubarzewskiego. Ortyski wystpi z powodzeniem

w Krakowiakach, w Przyjaciókach oraz w komedyi NiecJi

jedzie na wie i obj wydzia amantów salonowych. Ko-

rzystnym nabytkiem byo równie zaangaowanie Heleny

Rudkiewiczównej (do ról naiwnych), po której talencie spo-

dziewano si bardzo wiele.

O pierwszym jej wystpie w roli Zofii w Amerykaninie

(d. 26*. listopada) rozpisywano si szeroko
,
chwalc wdzik

naturalny, nieudany, w grze modziuchnej artystki, unoszc

si nad jej urod, uoeniem, obszern skal gosu. 1
)

Z tonu krytyki przebijaa widocznie yczliwo przez pa-

mi na zasugi rodziców, gdy Rudkiewiczówna w czasie

kilkunastoletniego pobytu na scenie lwowskiej, nie wzbia

si nigdy nad poziom uytecznoci. Zaangaowano równie

') Artykuy dziennikarskie K. Ujejskiego (Lwów K. Wild. 1858.) —
i odpowied na nie w Gazecie warszawskiej (18 .8) Nr. 281. 283. — Prze-

gld powszechny 1858. Nra. 57. G3. 60.

*) Dziennik literacki 1S">8. Nr. 140. — Przegld powszechny 18 8.

Nra. 70. 71.

Teatr polaki we Lwowie. 17
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do wodewilu Majeranowsk i artystk z Warszawy Mici-

sk. Wodewil, który z czasem mia si przerodzi w operetk

by przedmiotem szczególniejszej gorliwoci Nowakowskiego,

który sam uczy piewaków, zajmowa si inscenowaniem

przedstawie i dyrygowa orkiestr.W grudniu (d. lti) z wielkim

tnidem i zachodem wystawiono operetk Boieuldiego p. t.

Nowy dziedzic, w której wykonaniu brali udzia prócz

Majeranowskiej, Nowakowski i Hubert.

Natomiast dramatyczny repertuar ulega temu, co i daw-

niej zaniedbaniu. Po koniec roku zdobyto si zaledwie na

dwie nowe sztuki: Nie oeni si komedy z woskiego

(d. 29. padziernika) i sztuczydo bulwarowe Anicet Bour-

geois i D'Ennery lepy i garbaty (d. 10. grudnia). Zreszt

z maymi wyjtkami wznawiano repertuar z roku 1830,

banalny i przestarzay.

Ten sam kierunek operetkowy ze szkod repertuaru

dramatycznego objawi si jeszcze wyraniej w roku na-

stpnym (1859.)

1 tak — w cigu zimy wystawiono nastpujce operetki

i wodewile : Wesele przy latarniach Offenbacha (d. 3. stycznia)

Bettly Donizetiego (d. 28. stycznia), Kartka loteryjna Isnar -

da (d. U. marca) i Papiloty pana Benoit Rebera (d. 15.

kwietnia). Wykonanie tych kompozycyi wypadao z reguy

do sabo, gdy nie byo fachowych piewaków dla partyi

mzkich. Zaimprowizowanym tenorem by Woniakowski.

Publiczno nie zachwycaa si wówczas jeszcze ope-

retk i tumnie uczszczaa na dramat, a nawet przyjazna

dyrekcyi prasa kilkakrotnie upominaa j ,
by daa za wy-

gran popisom wokalnym. 1

)

W dramacie dawa si dotkliwie uczuwa brak Tar-

gowskiej, któr usiowano zastpi, acz bardzo nieszczliwie,

Safirówn grywajc role naiwne. W lutym po siedmio-

letniej przerwie powróci ua scen lwowsk Lech Nowakowski

,

który opuciwszy Lwów w r. 1851. przeniós si by na scen

•) Dziennik literacki 1858. Nr. 2. 14. 21. 31.
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niemieck, gdzie grywa pod pseudonimem Neumana. Nowa*

kowski wyrobi si za granic, naby rutyny, zawadn
mimik , lecz wniós ze sob obcy duchowi sceny polskiej

sposób gry i wymowy. Dowodem tego by pierwszy wystp
artysty w roli Ferdynanda w Inrydee i mioci (d. 14. lu-

tego). Siadów obczyzny nic zdoa Nowakowski nigdy za-

traci
,
czy to w dramacie

,
czy te w fachu komicznym

,

w którym nastpnie pracowa. 1

) Teatr przepeniony by,
przyjcie entuzyastyczne. Po akcie pitym wyprowadzi stary

Nowakowski syna i Rudkiewiczówn na proscenium pole-

cajc ich wzgldom publicznoci. W ten sposób umiano

wówczas utrzymywa ni sympatyczn, czc scen z amfi-

teatrem.

Wznowienie Horacyussów (d. 7. stycznia) wykazao,

e oprócz dla Aszpergerowej i Smochowskiego, duch Cor-

neilla sta si niezrozumiaym dla modszej goneracyi ar-

tystów. Podobnie Makbet wznowiony w marcu (d. 28.) mimo

wspaniaej gry Smochowskiego i Aszpergerowej, utwierdzi

widzów i krytyk w przekonaniu, e siy lwowskiej sceny

nic wystarczaj do wykonania wyszego dramatu i trajedyi.

Byo to wymown wskazówk dla przyszej dziaalnoci

dyrektorów — niestety nie chcieli jej zrozumie. 2
)

Jedyn nowoci z zakresu powanego literatury ory-

ginalnej, wystawion w tym roku, bya Halseka z Ostroga,

dramat Przedzieckiego, noszcy w sobie wszystkie wady

prac dramatycznych tego autora. Bya to kronika podzie-

lona na akty, nic wicej.') Beat bya Hubertowa, Halszk
Kaczkowska.

Drug oryginaln nowoci by obrazek Panny Kono-

pianki (d. 20. lutego), którego skromn warto pod-

trzymywaa jedynie wyborna gra Hubertowej w roli

Konopiny. Z przekadów najwikszem powodzeniem

') Dziennik literacki 1859. Nr. 14. — Przegld powszechny 1869. Nr. 15.

) Dziennik literacki 1859. Nr. 3. i 26—27. — Przegld powszechny

1859. Nr. 4.

») Dziennik literacki 1859. Nr. 19. - Przegld powszechny 1859. Nr. 20.
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*

cieszya si sentymentalna Powwarka Birchpfciffcrowej

(d. 23. stycznia), w której Kaczkowska znalaza najwiet-

niejsz sw rol popisow. Kreacy Fanchon poja w spo-

sób wysoce artystyczny. Nie uya racych kontrastów

midzy pierwsz a nastpn poow dramatu, mimo to je-

dnak wydobya z swej roli wszelkie moliwe efekty.

Amfiteatr trzs si od oklasków, modziuebn artystk

wywoano preszo dwadziecia razy w cigu wieczora.

Obok niej odznaczy si Woniakowski (I)idicr).
1

) Komant>

ubogiego modzieca, dramat Feuilleta (d. 11. kwietnia-

przyjto bardzo zimno, po czci z powodu niefortunnego

wykonania i niestosownej obsady nil. Obronn rk wysza
zaledwo Safirówna z epizodycznej rolki Krystyny Oyadec.

)

Z komedyi przedstawiono jeden ze sabszych utworów
Feuilleta Niebezpieczestwo groce (d. 3. stycznia),

osnut na tle paryskich stosunków literackich, a wic po

czci niezrozumia dla lwowskiej publicznoci komedy
Scribego Puff, (d. 18. marca) i pask krotochwil Kaiscra

Ostatnia rola aktora (d. U. lutego).
•

.

Sezon letni urozmaiciy : operetka Korylla
t pierwsza

koinpozycya sceniczna przedwczenie zgasego Stanisawa
Dunicckiego (d. 18. maja) 3

) i obrazek ludowy Gregorowieza

Janek z pod Ojcowa, (d. 15. maja). Z dniom 20. ozerwca

zamknito teatr polski Zabobonem i cae towarzystwo wy-
jechao do Czcrniowiec.

Z powrotem otworzono 8Uene Ulicznikiem paryskim
z Kaczkowsk w tytuowej roli. (d. 16. wrzenia). Powró-
cia do skadu towarzystwa Targowska

,
ubyy natomiast

Safirówna i Miciska (w grudniu). Z dzie oryginalnych

) Poczwarka (Dic Grille) jest przerobieniem t, powieci George

Sand La petito Fadette. Ocen sztuki i wykonania podaj: Dziennik

literacki 18 U. Nr. 8. Przegld powszechny 1859. Nr. 8.

') Dziennik literacki 1851). Nr. 30. Przegld powszechny 1839. .Nr. 8

Dziennik literacki 1859. Nr. 41.
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ujrzaa wiato kinkietów Podróowania Korzeniowskiego

(d. 10. padziernika), sztuka okolicznociowa, napisana na

tle stosunków w Królestwie, zkd po zawarciu traktatu

paryskiego wyjechao blizko 8".0O0 osób za granic. 1

)
Dal

szemi nowociami bya saba komedya J. Doraua Ciocia

sekundantem (d. 12. padziernika) i szkic dramatyczny

Szedlera Przestrogi praciotuni (d. 21 .
listopada).

Przekady, prócz komedyi Augiera i Sandeau Kamie

probierczy (d. 5. padziernika) oraz efektownego dramatu

Birchpfciffcrowcj Sierota z Lowood (d. 2. listopada), nie

przyniosy nic uwagi godnego. Nowoci tumaczone, jak dra-

mat Nelly PurytanJca i komedye: Dwóch anioów opiekuczych

(obie d. 14. grudnia), Cztery córki na wydaniu (d. 9. grudnia>

grzeszyy szablonem, za dramat Scribego Oskar czyli Mas

oszukujcy son (d. 10. grudnia) do lizkiem zaoeniem.

Nowy rok (1800) rozpoczto w dniu 2. stycznia weso

komedyjk z francuskiego przeoon p. t. Kopoty ojczyma.

Poczcm nastpiy z sztuk oryginalnych, komedya Chci-

skiego 2
) Szlachectwo duszy (d. 11. stycznia) i dramat

Dzierzkowskiego Iskra poezyi (d. 27. stycznia),
3
) obie przy-

jte bardzo przychylnie, wreszcie krotochwila Wicniarskiego

Nad Wis (d. 25. stycznia).

W lutym i w marcu na wspomnienie zasuguje staran-

ne" wystawienie Rk czarodziejskich Scribego (d. 3. lutego)

i dobrej jednoaktówki Marc Michel i Laurcncin p. t. Wyda-

em córk za maj (d. 20. marca).

Dyalogowana wierszem scena powieciowa Korzeniow-

skiego Pustynia (d. 26. marca)*), Wiesaw w przerobieniu

Ostrowskiego (d. 26. marca), oraz ckliwo patetyczne dra-

maty : Holteia Drzewo laurowe i kij ebraczy (d. 7. marca)

i Birch - Pfeifferowej Siary skrzypek (d. 29. lutego) - nic

znalazy powodzenia na scenie lwowskiej.

') Dziennik literacki 1850. Nr. 84.

2
) Dziennik literacki 1860. Nr. 5. Przegld powszechny 1860 Nr. S

.

3
) Dziennik literacki 1S60. Nr. 9.

») Dziennik literacki 1860. Nr. 27.
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Z kompozycji muzykalnych wykonano Flisa Moniuszki

(cl. 14. marca). W wykonaniu odznaczyli si : Wygrzywal-

ska i Koncewicz. Byo to pierwsze dzieo Moniuszki, wykonane

na scenie tutejszej. 1

)

Konieczno zastpienia Aszpergerowej
,

której kil-

kakrotnie dawaa krytyka do zrozumienia, e grywa role

nieodpowiednie swemu wiekowi, zniewolia dyrekcy do

zaangaowania si modszych
,

agowskiej i aweckiego.

Ten ostatni
,
artysta sceny kijowskiej mia obj wydzia

ról salonowych, osierocony po oddaleniu si Wilkoszewskiego

i Ortyskiego. Szumna jak na owe czasy reklama poprze-

dzia wystp obojga artystów, którzy po raz pierwszy uka-

zali si w lubach panieskich (d. 11. kwietnia). agowska
(Klara), jakkolwiek nie usprawiedliwia w zupenoci po-

chwa, jakiemi j przed debiutem uraczono, przy urodzie

modoci zdoaa si podoba i z czasem moga by si wy-

robi na poyteczn artystk. Niestety znciy j niebawem

laury na scenie niemieckiej, której si powicia, wywoujc
tym postpkiem ogóln niech. 2

)

Mniej korzystnie przedstawi si awecki, który gra
Albina; posiada rutyn i przyzwoit indywidualno, lecz

razi cik wymow.')
Pierwsz nowoci, przedstawion po Wielkiej Nocy,

bya komedya Korzeniowskiego Konkurent i maj (d. 18.

kwietnia), któr krytyka jednogonie zaliczya do najsta-

ranniej opracowanych utworów tego autora. 4
) Drug orygi-

naln nowoci by dramat Henryka Nowakowskiego Dwa
poegnania (d. 23. kwietnia) zalecajcy si pikn dykcy,
uderzajcy jednak brakiem ywiou dramatycznego. 5

)

') Dziennik literacki 1860 Nr. 23.

3
) Lagtwska w kwietniu 1862. przeniosa si na scon niemieck

(Dziennik polski 1802. Nr. 78. Gazeta narodowa 1862. Nr. 6).

3
) 0 debiucie agowskiej i Kaweckiego ocena w Dzienniku literac-

kim 1860. Nr. 31.

') Kóko rodzinne 1860. Nr. 8. Dziennik literacki 1860. Nr. 33.

«) Kóko rodzinne 1860. Nr. 9. Dziennik literacki 1860. Nr. 34.

Digitized by Google



263

Z przekadów dramat Rycerze mgy, przerobiony przez

spók francuskich antoniw z angielskiej powieci, najwicej

zazna powodzenia (d. 29. kwietnia). Strona dekoracyjna

odgrywaa w sztuce najgówniejsz rol. Poar Londynu

i wezbranie Tamizy stanowiy najefektowniejsze ustpy dra-

matu. Oszczdna a do przesady dyrekcya, ruszya tym

razem workiem i wydaa okoo 000 zr. na dekoracje. Suma
ta wrócia si jej niebawem z sowitym procentem, gdy
teatr trzy razy z rzdu by przepeniony. Rycerze mgy
przez dugi szereg lat byli sztuk „kasow" lwowskiego

teatru w niedziele i wita. Obok Rycerzy mgy najwikszym
cieszyy si rozgosem wystpy Zawiszanki, piewaczki

z Warszawy, która kilkakrotnie daa si sysze w antrak-

tach (w maju i w czerwcu). Zachwycano si ogólnie jej

piewem i aowano, i Lwów dla braku opery zatrzyma

jej nie móg. 1

)
Mniej fortunnym by wystp Sdzimirów,

artystów z ytomierza, którzy popisywali si w komedyjce

tómaczoncj z francuskiego p. t. Nic Jbrz przyczyny, (d. 18.

maja). Ostatni premiera, sezonu letniego bya koinedya

z francuskiego przeoona Owoc zakazany, (d. 18. maja).

Poegnawszy Lwów z kocem czerwca (d. %).) Podró-

zomani, udao si towarzystwo lwowskie w tym roku do

Tarnowa.

Przedstawienia odbyway si w drewnianej arenie

,

ceny wstpu byy tanie, a teatrem zaopiekowa si ks. San-

guszko.

Mimo lata, uczszczali Tarnowianie i obywatelstwo

okoliczne tumnie do teatru. Najwikszem powodzeniem cie-

szyy si przedstawienia Zemsty oraz innych sztuk Fredrow-

skich. Targowskiej na jej benefisowem przedstawieniu -Dobory

zrobiono wspania owacy. Przedstawienia w Tarnowie prze-

cigny si a do pierwszych dni wrzenia. 2
)

') Dziennik literacki 1860. Nr. 48.

J
) Dziennik literacki 1S60. Nra. G4. 72. Przpgl.1 powszechny 18(50.

Nn. 58 — 9. 67. 69. 71.
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Dziesitego wrzenia otwarto sezon zimowy Szkol

obmowy i pierwsze tygodnie miny na powtarzaniu starego

repertuaru. Midzy inneini wznowiono Zbójców z Le-

chem Nowakowskim w roli Franciszka — eksperyment by
zupenie nieuday.

Dopiero pod wpywem sarka prasy 1

)
zdecydowaa si

dyrekcya na przedstawienie dwu utworów, uwieczonych

na konkursach dramatycznych w Warszawie.

Byy niemi: konwencyonalna komedya Szymanowskiego

Dzieje serca (d. 8. padziernika) i komedya Korzeniowskiego

Majtek albo imi. (d. 22. listopada). Krytyka lwowska

obesza si z obydwoma laureatami bardzo surowo.'2 )

Draliwy stosunek midzy pewn czci prasy

a dyrekcy teatru, zaognia jeszcze bardziej dugo wlokca

si sprawa przedstawienia na fundusz pomnikowy . p. Ka-

miskiego. Dyrekcya sceny polskiej zaofiarowaa na ten cel

poow dochodu z przedstawienia Sarowiecczyzny i post<"pu

czasu, danego w dniu HI. padziernika. Takcz dochodu

przeznaczy na fundusz pomnikowy dyrektor teatru niemiec-

kiego z przedstawienia, urzdzonego w dniu nastpnym,

podczas gdy Towarzystwo muzyczne nie zawahao si od-

da na ten cel caego dochodu z zainicyowanego przez

siebie koncertu.*)

Chcc unikn cigych upomnie krytyki, pokusia

si dyrekcya o zaproszenie akowskiego na wystpy go-

cinne do Lwowa. Jenialny komik warszawski odmówi

') Przeglajl powszechny 1860. .Sra. 70. 77 78. Sprawa pomnika

dla . p. Kamiskiego mimo wielokrotnyoh nawoywa prasy (Gazeta

narodowa 1874. Nra. 153 183 i w roku 1870, Nr. 110.) przewloka sio a
do roku 1877. Uorganizowany za inicjatywa Smochowskiego komitet zaj
sir ustawieniem pomnika, która to uroczysto odbya dnia 28. padzier-

nika 1877. roku.

2
) Dziennik literacki 1800. Nra. 82. 90. - Kóko rodzinne 18(50

Nr. 34. — Przegld powszechny 1860. Nra. 81. 101.

s
) Dziennik literacki 1860. Nr. 88. — Przegld powszechny 1860

Nr. 88. 94 Dochód z polskiego przedstawienia wyniós 347 zr. 84 kr.
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wszake zaproszeniu dyrekcyi
,

wymawiajc si niepo-

mylnym stanem zdrowia. 1

) Zaangaowano zatem napowrót

przybyego z Warszawy Wilkoszewskiego (w listopadzie)

i wiele rokujcy talent
, modziuchn . pann Wenclówn,

która po raz pie wszy wystpia w komedyi Pojs malarza

(d. i>[. grudnia) pod przezwiskiem Szeptyckiej 2
).

O reszcie sztuk nowych, które przedstawiono po koniec

roku, niewiele da si pochlebnego powiedzie. Z koleji uka-

zay si na scenie : wojskowy dramat Dumanoira Stary ka-

pral Napoleoczyk (d. 24. padziernika), tómaczony przez

Woniakowskiego z dowolnej przeróbki niemieckiej, paska

melodrama Nestroya Lunatycy (d. 7. listopada) i licha ra-

mota Bourgeois Uczciwe zony (d. 12. grudnia). Wodewil

Dobranoc ssiedzie jd. 19. listopada) podoba si dziki

swobodnej grze Wygrzywalskiej i Lecha Nowakowskiego.

Niewesoym by zatem rezultat artystycznej dziaalnoci

dyrekcyi w roku 18<>0.

Pierwsze miesice 1861. roku przeminy bez szcze-

gólniejszego zwracania uwagi na teatr, który przeuwa stary

repertuar z dawn systematycznoci. We Lwowie gorcej

ni gdzieindziej nurtoway prdy rewolucyjne, na które rzd
austryacki patrzy zrazu przez palce. W czasie przedsta-

wie w teatrze domagano si odgrywania melodyi narodowych,

co speniaa orkiestra zoona przewanie z Niemców i z Cze

chów z tak widoczn niechci, i sprawa ta opara si a
0 dzienniki. 3

)

Starzy dyrektorowie w wyborze repertuaru znaleli si

midzy Scyll a Charybd. Z jednej strony polieya zabra-

niaa przedstawie sztuk tak bezbarwnychjak Obrona Trem-

bowli, Obrona Warszawy i t. d., w których prócz tytuu

1 imion historycznych nie byo ni ladu ducha narodowego,

») Dziennik literacki 1660. Sr. SW.

*) Przegld powszechny 1861. Sr. 3.

») Dziennik literacki 1861. Nr. 1.
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z drugiej obaj dyrektorowie za starzy, by odczuwa prd
czasu, trwoni o koncesy i byt swój materyalny, popeniali

bd za bdem. Trzeba byo w istocie takiej sympatyi

i pobaania, jakiego zaywali Nowakowski i Smoehowski

we Lwowie, by nie utraci tej popularnoci, jaka ich otaczaa.

I tak bdem nie do darowania byo przedstawienie Zotych

kajdan Korzeniowskiego (d. 28. stycznia), gdzie bohaterem

sztuki jest Polak bogiego zaywajcy spokoju w subie
rosyjskiej. Zote kajdany zrobiy fiasco.

1

)
Jakby na przekór

opinii publicznej wystpiono bezporednio potem z dramatem

Wolfsohna, efektownym co prawda, lecz osnutym na tle stosun-

ków rosyjskich. Dramat ten noszcy tytu Tylko jedna dusza

równie jak utwór poprzedni nie by na czasie (20. lutego). Nato-

miast ogólne zajcie obudzia trajedya Maeckiego List e-
lazny (24. lutego), która okrywszy poprzednio wszystkie

sceny polskie , doczekaa si wreszcie przedstawienia we

Lwowie.

Tre utworu osnuta na jednym ustpie Pamitek So-

plicy („Klasztor Surlaski ki

) by moe razia trajicznoc i
Zarzucano autorowi, e zaoenie trajedyi jest wrcz niemo-,

rane (matkobójca pokutuje za sw zbrodni w klasztorze),

e zakoczenie zbyt jest nacignito — przyznawano jednak

jego pracy niepospolite zalety : przeliczny jzyk, dyalog

zwizy, akcy rozwijajc si prawidowo 2
;. List elazny

utrzymywa si przez dugie lata w repertuarzu scen pol-

skich Odegrano nadto komedye tumaczone Kobiety pacz'?
(d. 6. marca), Notvy mizantrop i druciarz (d. 22. marca),

Rodzina Lambert (d. 2. kwietnia).

Na dzie dziesitego kwietnia zapowiedzia atisz kome-

dy Bayarda Winiowie Carowej, rzecz co bd niesto-

sown na polskiej scenie w owym czasie i krotochwil

Rataplan. Podczas pierwszego aktu rozesza si w teatrze

Gos 1861. \r. 25. - Przegld powszechny 18ul. Nr. 14.

) Dziennik lito aeki 1861. Nr. 19. — Gos 1801. Nr. 52 — Prze-

gld powszechny 1861. Nr. 21). — Starost by Hubert, Krajczym Kaliei-

ski, Helen Tarkowska, Mart Aszperger, Podstarocim Woniakowski.
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wie o krwawych wypadkach zdarzonych w Warszawie

w dnia 7. i 8. kwietnia

Intelligentna publiczno demonstracyjnie opucia sal,

przedstawienie Winiów Carowej musiano przerwa z po-

wodu nagej niedyspozycyi Aszpergerowej, a piewkom
Jiataplana przesuchiwaa si jedynie suba teatralna i pó-

licya. Wród powszechnej aoby zaprzestano uczszcza
do teatru. Na Zemst (d. 12. kwietnia), przedstawian na

dochód dotknitej paraliem Rutkowskiej, rozkupiono wszy-

stkie bilety, lecz przewana cz osób nie 'przysza do

teatru.

Pustki w teatrze poczone z wystpieniami prasy

przeciw niestosownej dziaalnoci dyrekcyi, oddziayway

deprymujco na artystów. Antrakty przecigay si w nie-

skoczono
,
grano jakby za paszczyzn, za kulisami przy

otwartej scenie odzyway si kótnie i krzyki , w oknach

i w drzwiach sceny stawali bezpatni widzowie. Doszo wre-

szcie do tego , e. w czasie przedstawienia raelodramy

Trzydzieci la ycia szulera (d. 8. maja), jeden z artystów

bdcych na scenie, zniecierpliwiony cigym niepokojem

za kulisami, uy w celu uciszenia takowego wyrazów nie-

zbyt parlamentarnych... 1

)

W letnim sezonie przedstawiono z nowoci oryginalnych

jednoaktowy obrazek Leopolda hr. Starzeskiego Fowrót

konfederata (d. 19. kwietnia), przyjty z pewnem pobaa-
niem przez krytyk,') i ostro zganion komedy Korze-

niowskiego Plotkarz3
) (d. 9. czerwca). Z przekadów ukazay

si; dramat Mocquarda i Sejour Kabalarka (&, 15. maja)*

zwyka sztuka niedzielna, oraz Balzaka Macodha (d. 31. ma-

ja), któr mimo dobrej gry Aszpergerowej i Targowskicj

,

') Przegld powszechny 1861. Nr. 48 — 50. Gos 1861. Nra. 94.

108. 114. 122.

J
) Dziennik literacki 1861. Nr. 33.

') Dziennik literacki 1861. Nr. 47. — Przegld powszechny 1861.

Nr. 50.
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doznaa bardzo chodnego przyjcia. W kocu naley wspo-

mnie o pomylnym debiucie Stanisawa Niedzielskiego , któ-

ry wystpijako Walu w Szlachcie czynszowej (d. 12. czerwca).

Mimo aoby i coraz goniejszych utyskiwa na dyrekey,

w dniu 2(3. czerwca teatr by przepeniony po brzegi.

Grano Zemst ze wspóudziaem Nowakowskiego

i Smochowskiego, którzy w dniu tym wicili 50 -letni jubi-

leusz scenicznego zawodu. Ju rano udaa sio. do nich de-

putacya obywatelstwa lwowskiego i modziey, wyraajc obu

dyrektorom serdeczne yczenia. Nastpnie za odprawiono

solenn msz na intency jubilatów. Niemniej wietna i ser-

deczna scena nastpia wieczorem podczas przedstawienia.

Kade wystpienie sdziwych artystów wywoywao prze-

cige oklaski. W czasie sceny ostatniej
,

przy równo-

czesnem wystpieniu Czenika i Rejenta zabrzmiaa sala

okrzykiem

:

Niech yj! — a scen pokryy liczne wiece i kwiaty.

ród cigych oklasków i okrzyków, guszcych ostatnie

sowa komedyi wystpili zgbi sceny wszyscy artyci w cza-

markach i artystki w bieli sypic swym przewodnikom pod

nogi now da kwiatow. W imieniu ich przemówi Kali-

ciski krótko lecz z wielkiem uczuciem. Nowe paday bu-

kiety i nowe ozway si oklaski, gdy wystpia Aszperge-

rowa w stroju greckiej kapanki i osiwiae gowy jubilatów

uwieczya laurowymi wiecami. W kocu zbliy si do

nich Hubert i przy odgosie muzyki brzmicej wiwatowymi

tonami poda im na srebrnej tacy dwa piercienie z sto-

sownym napisem — by to dar skadkowy od artystów.

Powszechne rozrzewnienie wzmagao si, gdy obaj dyrek-

torowie ^wziwszy si za rce postpili naprzód sceny i No-

wakowski w te sowa przemówi:

„Szanowni ! Czczc zasugi dugoletnie — nic miemy
wnosi, o ile wydatne, ale szczere — sami siebie najpi-

kniejszym wiecem chway ozdabiacie. Cze narodowi,

który prac tych, którzy mu pó wieku w usugach po-

wicali i wtedy czci i powaa umie, gdy wiekiem, trudem
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i przeciwnociami znuone siy nie ze wszystkiem ju
moe dobrym chciom wystarcza. Cze i chwaa wam !

u

Po rlwakro musiano jeszcze po tych sowach podno-

si zason, wszyscy opuszczali teatr pod wraeniem pod-

niosem uroczystoci. 1

)

Towarzystwo gospodarcze i Kasyno lwowskie zamiano-

wao Nowakowskiego i Smochowskiego honorowymi czon-

kami 2
). W dwa dni póniej (28 czerwca) zakoczono sezon

letni Przyjaciómi Fredry i towarzystwo lwowskie udao si

do Tarnowa. W Tarnowie wiodo si nieszczególnie gociom

ze Lwowa, gdy powszechna aoba i smutne stosunki fi-

nansowe odstrczay publiczno od teatru 3
). Tymczasem

do Lwowa przyby z kocem Lipca (d. 28) Pfeiffer z licznem

towarzystwem zoonem z przeszo trzydziestu osób i z obfi-

tym repertuarem nieznanym po wikszej czci we Lwowie.

W towarzystwie Pfeiffra wyróniay sie z artystek: Bie-

droska (naiwna), Hofman (rolo dramatyczne), Krajewska

(role charakterystyczne), z mczyzn: Karol Królikowski

(charaktery) i Feliks Benda, którego popisow kreacy by
Ulicznik warszawski. Przedstawienia krakowskiego Towa-

stwa cieszyy sic bardzo dobrem powodzeniem i trway a
do drugiej poowy sierpnia 4

).

W miesic póniej powróci teatr lwowski z Tarnowa.

Sezon zimowy nie przyniós niestety odmiany podanej
w wewntrznych stosunkach naszej sceny. Niedbalstwo

i dezorganizacya wzmogy si do tego stopnia , e w czasie

przedstawienia Starowiecczyzny kócono si na scenie z po-

wodu nieumienia roli, za w Szklance wody wystpili lor-

dowie oppozycyi przybrani w star lokajsk libery.'*)

Repertuar razi zym wyborem sztuk nowych lub zem
ich wykonaniem.

*) Dziennik literacki 1801. Nr. 47. - Glos 1801. Nr. 147. — Prze-

gld powszechny 1861. Nr. 55.
J
) Gos 1801. Nr. 148.

3
) Przegld powszechny 1801. Nra. 50. 04.

*) Przegld powszechny 1801. Nra. 01T. 70 72. 75. 70.

5
) Dziennik polski 1801. Nr. 4<J. 00.

Digitized by Gq«fgle



270

I tak upady po pierwszych przedstawieniach: szablo

nowy dramat Birchpfeifferowej Dzieci szczcia (d. 28.

wrzenia) i komedya Korzeniowskiego Stary kawaler

(d. 2. padziernika), któr osdzono jako niemoraln. Podo-

baa si komedya Dumanoira Joanna która plcze i Joanna

Mora sie mieje (d. 13. listopada) oraz wodewil Folwark

Primerosc (d. 20. padziernika), w którym gówne role

przypady w udziale: Woniakowskiemu (Jerzy), J. Nowakow-

skiemu (James) i agowskiej (Marya). O wykonaniu kroto-

chwili Fredry Notuy Don Kissut, zaillustrowanej muzyk
Moniuszki (d. 29. padziernika) [i francuskiej farsy Uriskaj-

my sie (d. 27. listopada) — krytyka przemilcza. W grudniu

(d. 13.) ujrza wreszcie wiato kinkietów Mazepa Sowac-

kiego, którego przedstawienia wzbraniaa dotychczas policya.

Wykonanie musiao by bardzo sabem, gdy pominito je

milczeniem. Susznie wszake pisze w swej ocenie Mazepy
Dziennik literacki nastpujce zdanie o Sowackim

:

„Sowacki mao jest znany, mao ceniony. Jest to

prawdziwy poeta przyszoci. .. Lecz wiele pracy i lat bdzie

potrzeba, zanim gboko poezyi Sowackiego przez ogó
narodu zrozumian bdzie". 1

) Rok 1801. zakoczono drama-

tem L. Starzeskiego Starosta Wieluski (d. 30. grudnia).

By to utwór ze wszech miar saby. 2

)

Szczliwym w porównaniu z rokiem poprzednim by
rok 1802. Repertuar przedstawia pewn rozmaito, jak-

kolwiek wykonanie nie zawsze stao na równi z wartoci
przedstawianych utworów. Zarzut ten w szczególnoci odno-

si si do dramatu i trajedyi
,

gdzie siy zwaszcza mzkie
lwowskiego personalu rzadko kiedy zdoay stau na wy-

sokoci zadania. Mistrzowie ich Smochowski i Nowakowski
schodzili ze sceny bezpotomnie. Repertuar nowoci w styczniu

\

*) Dziennik literacki 1861. Nr. 101. — 102. — Wojewod by
Hubert, Zbigniewem Kaliciski. — W Krakowie przedstawiono Mazep
w maju 1851. r. (Dziennik polski 1861. Nr. 65).

») Dziennik literacki 1862. Nr. 1.
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skada si z wybornej komedyi Labiche'a Podró pana Pt-

richori (d. 8. stycznia), z pseudoklasycznego dramatu De-

lavigne'a Dzieci Edwarda (d. 17. stycznia), w kocu z Maryi
Stuart Sowackiego (d. 27. stycznia). 1

) Nowakowski Lech jako

Botwel i Hubert jako Douglas, psuli fatalnie wraenie arcydziea

Juliusza. W lutym (d. 2.) ukaza sio na scenie pierwszy

utwór dramatyczny Kraszewskiego, picioaktowa koniedya

Miód kasztelaski, skrócona na trzy akty.

Przyjto j do obojtnie, nic szczdzc zarzutów 5
),

natomiast dramat Szajerowicza Chop (d. 12. lutego), mimo
przelicznej formy wrcz oskarono o tendeneye demago-

giczne. 3
) Nie usza te zarzutu nienaturalnoci wesoa konie-

dya Marsana: Poszukuje sir nauczycita (cl. 7. lutego).

W marcu najgówniejszym wypadkiem byo przedstawienie

Balladyny (d. 7. marca). Brak si dostatecznych i przygo-

towa oraz maszyneryi i dekoracyi by zapewne powodem
twierdzenia krytyki , i Balladyny nie podobna przedstawi

na scenie.
4
) Niedostateczne siy w dramacie okazay si zr-

penie odpowiedniemi w komedyi, dziki czemu kompdya

Sardou wistek papieru wypada wcale pomylnie. Do po-

wodzenia przyczynia si w pierwszym rzdzie wyborna

gra Aszpergerowej (Zuzanna) i L. Nowakowskiego (Prosper)

.

Nie prónowa te wodewil, który si przypomnia wyko-

naniem Lalki norymhergskiej Adama (d. 28. marca) z Wy-
grzywalsk w gównej party i.

Sezon zimowy zanikno wznowienie Fieska (d. 7.

kwietnia), niegranego od roku 1848. Niestety duch Szyllera

nie mógby si radowa wykonaniem swego utworu

') Dziennik literacki 18(52. Nr. i). — 10. — Mary bya Aszpergerowa
,

Henrykiem Kalieiski , Nickiem Wilkoszewski , Paziom Targowska.
s
) Dziennik literacki 1862. Nr. 11.

3
) Dziennik polski 1S62. Nra. 41. 8».

4
) Dziennik literacki 1802. Nra. 20. — 22. — Dziennik polski 1802.

Nr. 58. — i). — Obsada ról w „Balladynie" bya nastpujca: Targowska

(Balladyna)
,
Aszpergerowa (wdowa) , Nowakowska (Alina)

,
Wygrzywalska

(Chochlik), Wenclówna (Skierka). Wilkoszewski (Grabiec), Woniakowski

TFilon), Kalieiski (Kirkor),
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Z wiosn odyy swary midzy dyrekcy a pras tu-

tejsz. Suszno bya bczwtpienia po stronie prasy, wyka-
zujcej, e dyrekcy nie dopuszcza si modych do wystpów.
Tak stao si niedawno z Miaszewskim, który zniechcony

wewntrzn anarchi zaniecha myli wystpów na lwowskiej

scenie, ta sama historya powtórzya si w maju z Stanisa-

wem Lessorem, który koaczc na próno o wystpy na

scenie polskiej, uda si do miejscowej dyrekeyi niemieckie-

go teatru i jako Hamlet, Tell, Urjel Acofta wywoa wspaniae

wraenie na scenie niemieckiej 1

). Pod naciskiem opinii pu-

blicznej zaproszono Lesscra w czerwcu na wystpy w tea-

trze polskim, który mimo lata bywa przepeniony, ilekro

Lesser wystpi. Midzy innemi odegra Lesser Leona

w Doywociu, Astolfa w Odludkach, Artura w Licach i lwi-

cach. W czasie przedstawienia Narcyza zgotowano mu
wspania owacj. Krytyka upatrywaa w modym artycie

potny talent i radzia dyrekeyi, by staraa si go zatrzy.

ma. Inaczej jednak sdzia dyrekcy i Lesser odjecha do

Berlina. 2

)

W Kwietniu i w Maju gocia te na scenie lwowskiej

Majeranowska i tancerki siostry Bulyowskie, za w czerwcu

zaangaowaa dyrekcy Linko wskich, znanych tu z czasów

Chechowskiego. Repertuar sztuk nowych w sezonie letnim

skada si z dwu utworów pocztkujcego pióra. Pierwsz

z nich bya miernej wartoci komedyjka Cieszewskiego

Zerwany most (25 kwietnia) przyjta sympatycznie raczej

przez wzgld na autora, który by winiem stanu ni na

sam warto sztuki. Drugim by szkic dramatyczny Ju-

liusza Starkla Papro (d. 30 maja)'zaleeajey si wielkim za-

sobem poezyi. Z kocem czerwca (d. 27) teatr poegna Lwo-

wian Wilicsankami, poczem cae towarzystwo podyo do

Krakowa. Pobyt dwumiesiczny w Krakowie by pomylnym
pod wzgldem kasowym. Wodewile i sztuki narodowe (Za-

bobon, Skalmierzanki) cigay do teatru tumy publicznoci.

') Dziennik polski 1862. Nr. 116. 117. UD.

) Dziennik polski 1862. Nr. 128. 135.
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Krytyka z uznaniem wyraaa si o wystpach samychze-
dyrektorów (Jowialski, Zemsta, Skpiec) oraz o grze si mocl
szych w komedyi. Natomiast wykonywane przez nich dra-

maty cigay ostre sowa nagany równie jak i niektóre

komedye lwowskiego repertuaru. (Stary maj, Zote kajdany,

Poiprót Konfederata), które u prasy tamtejszej nie znalazy

aski 1

).

Sezon zimowy zainaugurowaa komedya Korzeniow •

skiego Majtek albo imi (3. wrzenia), za jednym z god-

niejszych uwagi faktów w tym czasie, byy gocinne wy-

stpy i zpangaowanie Heleny Modrzejowskiej. Modrze-

jowska od roku dopieio przebywaa na scenie i to w pro-

wincyonalnem towarzystwie obojki. Do Lwowa przybya
z kocem wrzenia, a pierwsz waniejsz rol, jaka jej

przypada w udziale, bya rola Maryi w Domach polskich

z XVII. toieku. (d. 1. padziernika). Mimo niestosownego

kostyumu i braku rutyny, fachowa krytyka dojrzaa w niej

talent i polecaa gorco zaangaowanie artystki.*) Inni spra-

wozdawcy chcieli z niej mie wodewilistke
,

tego zapatry-

wania bya te dvrckcva

Zaangaowan zostaa Modrzejowska w miejsce Wy-
grzywalskiej , która wychodzc za m, opucia scen. Po

raz ostatni wystpia w Córce puku (d. 1.) i w Szlachcic

czynszowej (d. 21. padziernika).

W ogóle sdzono bardzo surowo gr Modrzejowskiej

,

zarzucajc jej manierowan gestykulacy
,

deklamacye

') Czas 1802. Nra. 150. 152. 108. 170. 172. 178. 182. 184. 18:?

189. 191. 193. 195. 197. 'Ol. — Dziennik lite.aeki 1802. Nr. PfiO.

*) Dziennik literacki 1802. Nr 78. — Przy sposobnoci wystpu

.Modrzejowskiej w „Dornach polskich" zdarzy sio wypadek, wiadczcy jaskra-

wo o ricdbalstwie. jakie wkrado si na scen lwowsk. Oto w chwili

.

gdy Marsa odpiemjsp napad wysanych na jej uwizienie siepaczy, strzela

do* nich z pistoletu, dwunastu drabów runo plackiem na ziemi. W teatrze

powsta miech i biedni statyci chykiem pezajc, wynieli si za kulisy.

Winn ta *>ya re.'y :
'

? k?'»ra nie objania naleycie statystów o ich

za' lin.

Teatr polski we Lwowie. 18
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nienaturaln. 1

) Po kilkomiesicznym pobycie, opucia Modrze-

jowska lwowsk scen (w lutym 1863. r.) by powróci na pro-

wincy.

Repertuar zimowy skaday sabe próby dramatyczne

Syrokomli : Wyroi' Jana Kazimierza (d. 26. wrzenia) 2

)

i Kasper Karlishi (d. 31. padziernika*), w którym trudn

posta Zygmunta Karliskiego odtworzya z wielk prawd
Modrzejowska. Bladym i bezbarwnym okaza si tendencyjny

dramat Piekowskiego: W chacie i ive dworze (d. 28. listopada. 4
)

Z komedyi przedstawiono miernej wartoci prace

:

Józefowicza - Hlebowskiego : Po naszemu (d. 14. listopada)

i Chciskiego "Porzdni ludzie (d. 19. grudnia), dziwnie

przypominajc Faszywych poczciwców*). Werbel domowy,

kimedyo -opera Gregorowicza z muzyk E. Kani (d. 14.

listopada) zrobia bardzo mie wraenie.

Lepiej przedstawiay si przekady, które po koniec

roku ukazay si na scenie tutejszej. Zoyy si na nie

komedye : Labiche'a Baki mydlane (d. 15. padziernika),

Filianka herbaty (d. 21. listopada) z Modrzejowsk w roli

baronowej, oraz melodramat ludowy Zagroda Sóbkotca
,

przerobiony przez Edwarda Botnickiego z Mosenthala

„Sonnenwendhof" (d. 30. grudnia). piewki melodramy s
ukadu Nowakowskiego, muzyka kompozycyi Szmacierzy-

skiego. 6
)

*) Gazeta narodowa 1862. Nr. ó{). piszc o debiutach Modrzejow-

skiej, wyraa si o niej teini sowy : „Talentu wrodzonego ma wiele , lecz

w dramacie jeszcze caoci charakteru uwydatni*'* nie moe. Ma chwile jasne,

ale ma i takie, gdzie nie wie eo ma zrobió. W komedyi jest nierównie

zdolniejsza i wicej wyrobion , osobliwie za w wodewilach ze piewkami

,

gos ma bowiem miy, dwiczny, gra jej lekka, przyjemne sprawia wraenie."

') Dziennik literacki 1862. Nr. 77.

') Gazeta narodowa 1862. Nr. 66. — „ Karliskiego
u

zaiIlustrowa

muzyk Dumecki.

*) Dziennik literacki 1862. Nr
») Dziennik literacki 1862 Nr. 92 101.

*) Dziennik literacki 1863. Nr. o. — Helen bya Nowakowska

,

Mart Aszpergerowa . Kub L. Nowakowski , Walentym Kaliciski . Dru-

ciarzem Koncewicz.
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Wypadki styczniowe 18(>o. roku zelektryzoway Gali-

cy a zarazem pobudziy wadze rzdowe do repressyi

ruchu narodowego we Lwowie i na prowincyi, który pocz
wrze coraz to ywszem ttnem. Rewizye po domach i na

ulicy, aresztowania dokonywane nawet w lokalach publicznych,

przybieray olbrzymie rozmiary.

Prowokacyjne zachowywanie si wojskowych , wywoy-
wao liczne zajcia, z których pp. oficerowie, mimo szabli

u boku, nie zawsze zaszczytne unosili wspomnienia. Mo-
dzie , uniesiona szlachetnym zapaem rwaa si na plac

walki
,
starzy ze smutkiem patrzyli na bój rozpaczliwy, bez-

nadziejny.... Teatr przez ca zim wieci pustkami, zaledwo

na przedstawienia benefisowe gromadzia si od czasu do

czasu liczniejsza garstka publicznoci. Z pocztkiem stycznia

(d. 9.) z niezwyk starannoci wystawiono dramat Starze-

skiego: Legat ietmana, nie wytrzymujcy najpobaliwszej

krytyki 1
).

Mimo to, dla wspaniaej wystawy i kilku patryotycznych

frazesów, utwór Starzeskiego zdoa si przez pewien czas

utrzyma w repertuarzu. Nie szczdzono równie wystawy

dla Hernaniego (d. 24. stycznia) W. Hugo w przekadzie

A. Korzeniowskiego. Niestety siy sceny lwowskiej nie wy-

starczay na obsadzenie arcydziea francuskiego romantyzmu. 2
)

W marcu (d. 9.) ukazaa si wreszcie Halszka z Ostroga

Szujskiego 3
), a w drugiej poowie tego miesica przyby na

gocinne wystpy Wincenty Rapacki.

Midzy innemi gra Astolfa w Odludkach i Sooduch
w Miodzie kasztelaskim-, przyznawano mu znakomity talent

charakterystyczny, wyborne warunki i staranno w charak-

teryzacyi i w kostyumie*).

) Dziennik literacki 1863. Nr. 4.

2
) Gazeta narodowa P63. Nr. 18. Obsada ról bya nastpujca:

Targowska (Donna Sol), t. Nowakowski (Hernani), Linkowski (Sylwa),

Raliciski (Karol V.)

') „Halszk" Szujskiego grano *w czeskim przekadzie w / radze

jeszcze w marcu 1860. r. (Dziennik literacki 1860. Nr. 17.)

4
) Gazeta narodowa 1863. Nr. 33. -Goniec 1863. Nr. 58.

Digitized by Google



27«

Sezon letni rozpocz dramat Chojeckiego Afrykanin,

w przekadzie Godebskicgo (d. ló. kwietnia), który sic po

doba powszechnie 1
). O przedstawionych w maju, komedyi

Porywczo kapitana Tic (d. 29. grudnia) i dramacie Poczci-

wy i otr (d. 10. maja), tumaczonych z francuskiego — kry-

tyka milczy. Urozmaicay te repertuar w maju wystpy

gocinne Alberta Dembowskiego w Mazepie (Wojewoda)

i w Wiecu (/rockowym. (( )tarzcwski), oraz Feliksa Bendy,

który szczogólniejszem cieszy sic powodzeniem w rolach

ludowych {Wiesaw, Skalmierzanki , Ulicznik warszawski) 2
).

W lipcu wystpowaa gocinnie Majeranowska.

Dobre chci artystów lwowskich naleao uznawa,
gdy porwali si na wystawienie Lilii Wenedy (d. 24. czer-

wca) 3
)

W czerwcu polityka rzdowa przybraa wobec ruchu

narodowego agodniejszy charakter, zelaa te i srogo
policyjnej cenzury. Za wpywem ówczesnego gubernatora

Galicyi, hr. Mensdorfa, dozwolono na przedstawienie Wil-

helma Telia, który w poowie czerwca (d. 15.) ukaza si

po raz pierwszy na tutejszej scenie*).

Dalszym dowodem ulgi, byo dozwolenie przedstawienia

na rzecz rannych , którcm w dniu 13. lipca zakoczono se-

zon letni.

Ferye teatralne trway do 18. wrzenia; sezon zimowy

otwarto Starym kawalerem Korzeniowskiego. Ubytek Aszper-

gerowej i Targowskiej , które usuny si w tym czasie ze

sceny, dotkliwie dawa si uezuwa w repertuarzu. Picrwszo-

rzdnemi rolami w trajedyi i w dramacie obarczono Wenc-
lówn, która mimo niezaprzeczalnego talentu, dla bi\iku

') Goniec Wtt. Nr. i>7.

J
) Goni..* M>3. Nr. 115.

*) Gazeta narodowa 18*i3. Nr. 112.

») Dziennik literacki ISliH. Nr. 4!>. OUarta ról w ..Tellu
1
' Itya na-

st«pujea: J. Nowakowski (Antighausen), Linkowski (SUuiaeher), L Nowa-
kewski (Melchtal), Wilkos/.ewski (liryk), Kaliciski (Tell), Linkowski syn

(Walter), Tarkowska (Jadwiga), Nowakowska (Berta).
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rutyny nie moga podoa zbyt cikiemu na swe siy za-

daniu. Cige pustki w teatrze, zwaszcza w miejscach

pierwszorzdnych . zniechcay artystów. Jedni winili w tej

sprawie dyrekcy
,

drudzy arystokraey ,
stronic od tea-

tru. A jednak, co smutno wyzna, teatr niemiecki by do
licznie odwiedzany. 1

) Po koniec roku ukaza si zalcdwo

eden utwór oryginalny i to racy pessymizmem. Bya nim

komedya Witoda Dunina p. t. Ofiara (d. 23. padziernika). 2
)

Z przekadów przedstawiono dramaty D' Ennerego Kuglarz

d. 2. padziernika) i L. Hegedttsa (z wgierskiego) Purpura

i aoba, (d. 30. grudnia — oba bez wyszej wartoci.

W dziale komedyi odegrano mierny utwór Lecomte'a

Zbytek (d. 16. listopada ), Naszych najserdeczniejszych Sardou

(d. 11. grudnia) i fars Thibousta i Clairville Sto za sto

(d. 25. wrzenia). Syci sawy i dostatków, postauowili sdzi-

wi dyrektorowie ustpi z Wielk Noc 1864 roku. Ostatnie

miesice ich dyrekcyi pow cone byy wystpom gocinnym
Ryeht^ra i Rakiewiezowej

,
którzy w lutym przybyli z War-

szawy.

Józef Rychter, który opuci Lwów jako pocztkujcy

artysta, powróci dzi skoczonym wirtuozem. Czy to jako

kapitan w Lektorcc i Bambetto w Trefnisiu, czy te jako

Szczsny w Wiijaszku caego iciata lub Bolingbrock

w Szklance wody — wszdzie gra Rychtera przedstawiaa

wymowny przykad artystycznej doskonaoci. Najwiksze
jednak wraenie na szerszej zwaszcza publicznoci wywar
go warszawski w prologu dramatu Odyca p. V Lubomirski

%

przedstawionym oddzielnie p. t. Skon Czarneckiego. 3
) Z ko-

cem lutego rozpocza szereg gocinnych wystpów Rp.'rie

wieowa, która jako Adrycnna Lecourreur
,
Marya Joanna,

Barbara Radziivióivna, Lady Makbet i Klara w lubach

przedstawia sic lwowskiej publicznoci. Klasyczny spokój

i prostota gry w poczeniu z imponujc postaw artystki,

•) Dziennik literacki 1803. Nra. 39. 100.

*j Dziennik literacki 1803. Nra. 88— i>.

*) Dziennik literacki 1864. Nr 24. — Gazeta narodowa 1864. Nr. 35.
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olnieway widzów, a sceny mierci i obkania zachwycay
nawet najsurowszych krytyków 1

). W przerwie miedzy wy-

stpami goci warszawskich, wystawiono z nowoci trajedy :

M. Romanowskiego Popiel i Piast (d. 15. stycznia) z mu-
zyk Guniewicza.

Z komedyi ujrzay wiato kinkietów Dumainoira

Maestwo bezdzietne ^d. 12. lutego), Gogola Rewizor (d. 17.

lutedo) i Barricre'a : Poar w klasztorze (d. 16. marca).

Na dzie 18. marca afisze zapowiedziay przedstawienie

Zemsty, oraz obrazu p. t. Podzikowanie, które przedstawia

Apollina w gronie muz dziewiciu na Parnasie. Tu pod ty-

tuem widowiska widniay nastpujce sowa

:

„Szanowna publicznoci! Przy rozpoczciu przedsi-

biorstwa teatru polskiego, upraszalimy Ci o wzgldno
i pobaliwo, te dwie nagówniejsze podstawy istnienia na-

szej sceny, i wdzicznem sercem wyzna nam teraz przy-

chodzi, i przez cay przecig czasu naszej dyrekcyi aska-

woci Twojej odebralimy dowody. witym wic i najmil-

szym dla nas obowizkiem, zoy Ci niniejszem najserdecz-

niejsze dziki za Twoje nieocenione dla nas wzgldy. Pami
onych ostatnie jeszcze chwile ycia naszego osadza
bdzie."

Byo to ostatnie przedstawienie pod dyrekcy Nowakow-
skiego 2

) i Smochowskiego 3
).

Rówienicy z lat szkolnych, równoczenie wstpili

na scen lwowsk i razem zakoczyli zawód artystyczny po

53-letnicj subie.

') Dziennik literacki 1864. Nr. 15. - Oazeta narodowa 1864

Nr. 55. 62.

a
) Jan Nepooiucyn Nowakowski zmar ju w roku nastpnym, dnia

21. stycznia 1865 roku. Urodzony dnia 14. kwietnia 1796 r.
,
liczy lat

6$. wieku. Ojciec jego by mieszczaninem lwowskim i skrzypkiem. Przez

lat kilkadziesit grywa w orkiestrze teatralnej. Zawód artystyczny znalaz

w Janie mionika od lat dziecicych, gdy od dziesitego do czternastego

roku ycia grywa nasz artysta jako drugi skrzypek w orkiestrze teatru,

uczszczajc przytem do szkó giranazyalnych. Z aw filozofii wespó z Smo-

chowskim wstpi na deski sceny lwowskiej, z której losami wie eio, cae

Digitized by Google



279

Publiczno egnaa w nich serdecznie zasuonych
artystów, ludzi nieskazitelnego charakteru, lecz najgortsi

zwolennicy ustpujcych dyrektorów nie mogli zaprzeczy

,

i wielcy ci mistrzowie schodz ze sceny, nie wyksztaciwszy

godnych siebie nastpców

jego ycie. Z wyjtkiem krótkich przerw w latach 1828 — 1830 i od roku

1854 — 1857 suy jej wiernie do zgonu. Jako kompozytor pozostawi

wiele illustracyi muzycznych do rozmaitych utworów scenicznych (Marno-
trawca, Zagroda Sobkowa. S taro w i e eczy z n a , Kar-
paccy Góral o). Wzorowy ma i ojciec, odznacza si tak w yciu

prywatnein jak w publiczncm nieskazitelnoci, charakteru
,

prawoci

i ywy bra udzia w penieniu obowizków obywatelskich. W r. 1848.

by czonkiem rady narodowej, w latach 1801 — 1864. radnym

miasta Lwowa. Zoywszy dyrekcy
,

wyjecha na stay pobyt do

Brzean : umar we Lwowie zostawiajc ono . dwie córki zamne i syna

Lecha (Gazeta narodowa 1805 Nr. 22).

3
) Witalis Smochowski , starszy od Nowakowskiego, (urodzony w I)e-

midowie, w Brzeaskiem w r. 17!)3.), przey swego druha o wier wieku

niespena. Ojciec jego by zamonym dzierawc dóbr ziemskich. Do szkó

uczszcza w Brzeanach , a nastpnie we Lwowie. Wstpiwszy wbrew woli

rodziny do teatru . przybra w pocztkowych latach zawodu pseudonim

Sosnowskiego. Smochowski bez przerwy pracowa na scenie lwowskiej lat 53.

Ustpiwszy w zacisze prywatnego ycia , nalea w latach 1872 — 1874. do

komitetu teatralnego, poczem ograniczy si na biernej roli codziennego

gocia w teatrze, gdzie bywat regularnie zasiadajc na fotelu w „szyjce '* krze-

se pierwszego pitra. Oeniony dwukrotnie
,
pozostawi dwie córki (jedna

z nich Karolina, zalubiona, Janowi Dobrzaskiemu , zmara w r. 1807.)

i dwóch synów. Zmar dnia 21. stycznia 1888. roku we Lwowie, (Gazeta

narodowa 1888. Nr. 19).
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Teatr pod dyrekcy Adama Miaszewskiego.

Rok 18154: Konkurs o teatr lwowski. — Adam Miaszewski. --

Towarzystwo krakowskie. — .Medal Fredry. — Wysfuy Jana Królikow-

skiego. — Paziowie królowej Marysieki. — Rok 18(55: Hra-

biowie -autorowie. - Przed niadaniem. — Uroe/ystoó Fredrowska. —
Helena Szymaska. — Wyeiee/.ka do Lublina. ~ Józef SzymasK. — Stu-

letni jubileusz sceny polskiej. — Rok 1800: Operetki. — Polemika. — Ro-

mana Popiel. — Rok 18(57: Halka. — Konkurs dramatyczny. — Wystpy
Modrzejowskiej. — Druga wycieczka do Lublina. - Rok 13(iS : Karol Kró-

Akowski jako artysta i reyser. — ('stpienie Nowa kows' cli. Stanisaw

Dobrzaski. - Gwiazda Syberyi. — yd ukowskiego. — Wystpy
Wiktoryi Bakaowiczowej. — Rok 186!> : Polowanie na ma Bauc-

kiego. — Bolesaw Lcs/.czysk :

.
— Towarzysiwo Przyjació ^ceny. —

Ogoszenie konkursu na teatr lwowski. — Przedstawienie w czasie zjazdu —
Radcy pana Radcy Bauckiego. — Józefa Delbau, — Kandydr.ei do

dyrekcyi teatru. — Polemika. — Otwarcie szkoy dramatycznej. — Rozstrzy-

gnicie konkursu teatralnego. — Ojczyzna Saidou. — Rok 1370 ; Wa-
dy aw Woleski. — Agitaeya za zniesieniem teatru niemieckiego we Lwo.

wie. — G zeta narodowa. — Marya Deryng. •-- Rok 187 i: Ostatni wyst-p

Smochowskiego. — Miaszewski dyrektorem te-itru niemieck ego. — K-irj-r

teatralny. — Zatargi dyrekcyi ze szko dramatyczny. — Przedstawienie

w ogrodzie Zawadzkich. — Sprawa teatru niemieckiego w sejmie i w Wie-

dniu. — Zni( ienie teatru niemieckiego. Rozprawa sejmowa o stanie

teatru polskiego. — Komitet znawców. — Jego orzeczenie. — Usipienie Mi-

aszew4 "ego. — Rok 1 872 : Pracowici Próniacy Bauckiego. —
Ostatnio przedstawienie. — Upadek szkoy dramatycznej.

Jeszcze w styczniu 1 S(>4. roku Namiestnictwo wespó'

z Wydziaem krajowym rozpisao konkurs na teatr polski

we Lwowie. Kandydatów nie brako. Zgosili si do kon-

kursu: Adam Miaszewski
?

dyrektor teatru krakowskiego,

artysta teje sceny Karol Królikowski, Józef Ryehter, ar-

tysta teatrów warszawskich, artyci lwows.-y: Kalieiski
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i Linkowski , wreszcie Konstanty obojko
,

dyrektor towa-

rzystwa prowincyonalnego w Galicy i.

W cigu stycznia Namiestnictwo rozstrzygno rozpi

sany konkurs, zawiadamiajc Wydzia krajowy, i dyrekey

teatru do kwietnej niedzieli 1870 r. powierzyo Adamowi

Miaszewskiemu. 1

)

Nowy dyrektor nie by dla publicznoci lwowskiej

osobistoci nieznan. Pamitano go jako zdolnego artyst,

gdy za dyrekcyi Pfeiffra pierwsze na scenie Skarbkowskiej

stawia kroki. Echa powodze jego odniesionych na scenach

krakowskiej
,

warszawskiej i we Wiedniu
,

gdzie synny

Laube zachca modego artyst do powiecenia si sztuce

niemieckiej, dolatyway do Lwowa, gdzie z gronem mie-

szczastwa czyy Miaszewskiego familijne wzy. Czteroletni

pobyt w ytomierzu (w latach 18>6 — 1860), gdzie pod

okiem Kraszewskiego kierowa tamtejszym teatrem i pochwa-

y, jakich iuu Kraszewski przy adnej sposobnoci nie

szczdzi, stanowiy równie pochlebne dla polecenie

w oczach ogóu. Ody po rozwizaniu teatru ytomierskiego

i po nieudaej próbie stworzenia teatru ludowego w Warszawie

,

przyby Miaszewski z wieo zorganizowanem towarzystwem

do Galicyi (w r. 18l>l), niejednokrotnie czytano pochlebne

o nim wzmianki w tutejszych pismach. We wrzeniu 1803. r.

powierzono mu teatr krakowski , obecnie za przydano mu

lwowski.

Monopol tego rodzaju, moliwy tylko w erze rzdów

biurokratycznych
,
by szkodliwym bezwtpienia dla rozwo-

ju obu tak wanych instytucyi . a jakkolwiek ju w roku

nastpnym zrzek sic Miaszewski dyrekcyi sceny krakow-

skiej, mimo to wszake okoliczno ta staa si zaraz

u wstpu we Lwowie podan broni w rku niechtnych

mu osób. Dawna dyrekeya, dziki sympatji szerokich kó

publicznoci i zwizkom zayoci oraz pokrewiestwa z wy-

bitnymi reprezentantami publicystyki, cieszya si wielk po-

baliwoci , która naturalnym porzdkiem rzeczy ustpi

x
) Archiwum Wydziau krajowego 1864. L 70 IHi. 280.

; V a ,.,
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musiaa teraz miejsca bezwzgldnej, uprzedzonej poniekd
krytyce w obec nowicyusza.

Miaszewski, czowiek w sile wieku*), energiczny,
sprytny i dowiadczouy, przybywa w mury Lwowa z jak
najlfpszerai chciami. Zarzuty, z jakimi si spotkamy w dal-
szych latach jego dziaalnoci w teatrze skarbkowskim, nie
ze wszystkiem z jego wyniky winy, a w bardzo znacznej
czci byy wypywem wyjtkowej niemal sytuacji, w ja-

kiej przyszo mu pracowa na tutejszym gruncie.

Stan, w jakim obj teatr lwowski, pozostawia bardzo
wiele do yczenia. Dugoletnia, przesadna oszczdno obu
dyrektorów, wytworzya zupeny brak teatralnego inwentarza
dekoracyi

, garderoby, utenzyliów. Repertuar odwieczny
i szczupe grono artystów wymagay koniecznie uzupenienia
i odwieenia. Zaradzajc na razie tym brakom sprowadzi
Miaszewski cae swe towarzystwo z Krakowa i w dniu 30.

marca otworzy teatr Przyjació}mi .Fredry i obeowianami
Anczyca.

Towarzystwo krakowskie liczyo w swym skadzie

przewanie siy mode, lecz obdarzone wybitniejszemi zdol-

nociami jak: Antonina Hoftman, Feliks Benda, Karol Kró-

likowski , Wolski , oraz uyteczne artystki jak German w ko-

medyi
,
panny Passela i Mackiewicz w wodewilu ; wreszcie

artystów: Delhaua, Baranowskiego, Zamojskiego, Dbic-
kiego, nie liczc si pomocniczych. Zczone z pozostaym
we Lwowie personalem, mogo stworzy z czasem bardzo

udatn cao. Stao si jednak inaczej. Pierwsze zaraz

z rzdu przedstawienie pod now dyrekcy osdzono bardzo

nieprzychylnie, nieledwie z niechci. Gorzej jeszcze post-

piono z nowym dyrektorem w czasie jednego z nastpnych

) Adam eszczyc Bróg Miaszewski urodzi sio w Bursztynie dnia

11. grudnia 1S27. r. Uczy si w Brzcanaeh. Póniej wstpi do zawodu

handlowego. W r. 1849. przyby z Ukrainy do Lwowa, gdzie obj posad

sekretarza przy ks. Karolu Jabonowskim. W roku 1850 za rad Henryka

hr. Fredry wstpi na scen Skarbkowsk. Oeni si w maju 18ó7. r.

z artysik Joann Kotowsk. (Obszerny yciorys iMiaszowskipgo podaje

Dziennik dla wszystkich 1882. Nr. 20).
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przedstawie, gdy korzystajc z chwilowych nieporozumie

midzy dyrekcy a Wilkoszewskim , obrzucono Miaszew

skiego zgniemi jajami

Caa wiata publiczno potpia surowo ten wybryk
karczemny, niegodny przybytku sztuki

,
który pamitnym

bdzie w kronikach lwowskich Borbifaksów. Zaradzajc

brakom repertuaru, stara si Miaszewski o utwory oryginal-

ne. W kwietniu wystawi dramat biblijny Wadysawa Chad-
kiewicza Haman (d. 15.

1

) i komedy Walerego oziskie-

go Niebezpieczny czloioick (d. 20). W maju ukaza si Zi
pana Poirier Augiera (d. U.) z Linkowskira w roli tecia;

w czerwcu przedstawiono z nowoci: Byo to pod Wagram
(d. 8.) i komedyjk z francuskiego Honor ojca (d. 27).

Pozyska równie w tym czasie na wystpy gocinne Ka-

szowskiego, artyst z ytomierza , oraz Aszpergcrow i Rych-

tera. Aszpergerowa w Adryennk (d. 4. maja), w Deborze

i w Dzieciach Edwarda (d. 20. maja) cigaa jak dawniej

tumy swych wielbicieli do teatru; nie mniejszem powodzeniem

cieszy si Kychter, który Doywociem (d. 13. czerwca)

zamkn szereg gocinnych wystpów w tym sezonie.

Dziki zasikowi fundacyi w kwocie 2.000 z. , odno-

wiono dekoracye i garderob — staranno bya widoczn

na kadym kroku.

Z kocem maja (d. 24.) ukazaa si odezwa komitetu

zawizanego z inieyatywy Miaszewskiego, celem wybicia

medala na cze Aleksandra hr. Fredry. Józef hr. Zauski

,

Piotr Moszyski i Wincenty Pol tworzyli wespó z Miaszew-

skim i z Franciszkiem Waligórskim zawizek komitetu,

który mimo niesympatycznego przyjcia przez pewn cz
prasy 1

) przystpi do zrealizowania swej myli.

W dniu 6. lipca zamknito teatr polski we Lwowie,

poczem dawne towarzystwo lwowskie udao si do Stanisa-

wowa i Czerniowiec, podczas gdy krakowskie na Przemyl,

*) „Hamana" przedstawiono bez wymienienia nazwiska autora. O Wa-
dysawie Ohadkiewiczu ciekawe szczegóy podaje Ruch literacki r. 1877, Nr. 13.

a
) Gazeta narodowa 1864. Nr. 113.
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Jarosaw i Tarnów powrócio do Krakowa. W skadzie

towarzystwa zaszy w tym sezonie pewne zmiany. Powróci

wprawdzie po kilkotygodniowej przerwie Wilkoszewski

(w kwietniu), natomiast opuci scen lwowsk (w maju)

Woniakowski, który zebrawszy wasn trup wyjecha

z ni a do Zaleszczyk szuka szczcia na prowincyi. Na
sezon zimowy, zainaugurowany w dniu 1(>. wrzenia Zabobonem

przybyli do skadu sceny lwowskiej: Bolesawa adnowska
(Wolska), oboje Rapaccy i modziuchny Stanisaw Dunicc-

ki
,
jako kapelmistrz.

adnowska, osoba moda i pikna, korzystnie przedsta-

wia si naszej publicznoci w dramacie Urbzu7a Mejerin

(d. 23. padziernika) gr sw spokojn i dobrze obmylon.
Poprawnym artyst okaza si Rapacki

,
którego po

raz pierwszy ujrzano w monologu Syrokomli Natura wilka

wyciga z lasu (d. 19. padziernika), ona jego bya dobr
wodewilistk. Oboje skutkiem nieporozumie z dyrekcy
opucili Lwów przed kocem zimowego sezonu. Pierwsz

nowoci zimowego sezonu bya picioaktowa trajedya Ja-

kubowskiego Samuel Zborowski {d. 23. wrzenia), zimny,

wierszowany utwór w duchu pseudoklasycznym. Upad rów-

nie Korzeniowskiego Andrzej Batory w niefortunnej sceni-

zacyi Anczyca (d. 7. padziernika). Take komedye Dziwa-

da, (przeróbka Piekowskiego z powieci Kraszwskiego. —
14. listopada) i Piekielne mki ( 'ieszewskiego (d. 12. grudnia)

zakoczyy swój krótkotrway ywot sceniczny dla braku

komiki i warunków technicznych sztuki. Szczliwsz bya
dyrekeya w wyborze przekadów wprowadzonych na scen,

dziki pozyskaniu iui szereg gocinnych wystpów Jana

Królikowskiego. Wielki artysta przyby wówczas po raz

pierwszy do naszego miasta i ukaza si w Narcyzie llameau

(d. 14. padziernika). Gbokie uczucie, prawda, natchnienie

artystyczne w poczeniu z niezwyk inteligency i z dro-

biazgowem opracowaniem szczegóów, zdradziy w Króliku

•

skim od pierwszego wystpu mistrza, jednay mu uznanie

tak znawców jak i szerokich kó publicznoci, która toczya
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w teatrze za kadym razem, by ujrze warszawskiego

gocia. Królikowski zdumiewa
,
zachwyca, porywa sucha-

czów i widzów, mimo zaciankowej krytyki , która bezsku-

tecznie staraa obniy stanowisko jego artystyczne,

zwaszcza po pierwszych wystpach 1

). Po Narcyzie nastpili

Margrafowie, (d. 17. padziernika), wyskok fantastycznej

muzy Wiktora Hugo, który li dziki znakomitej grze Króli-

kowskiego w roli Hioba zdoa znale przychylne przyjcie

na scenie lwowskiej. Kntuzyazin dla artysty doszed kulmina-

cyjnego punktu po Zbójcach, (Franciszek), poczem nastpiy

jego wystpy w Helenie Seigliere ( Destournelles), w Ruy
Blas, we Wzorze do witoszka ( Molier) oraz w drobiazgach

jak komedya z francuskiego Córca skpca (d. 4. listopada),

Doktor Robin i wodewil Folwark Primcrose , w którym

Królikowski po mistrzowsku odtwarza kreacy dobro-

dusznego Demsa. Narcyzem zakoczy go warszawski

pierwsze swe odwiedziny na scenie Skarbkowskiej ,
(d. 11.

listopada).

Efektowny dramat Mauthnera Eglantyna (d. 18. listo-

pada) nastrczy modziuchnej Wenclównej znakomite pole

do popisu. Porównywano j z paniami Wolter i Janauschek.

Có, gdy w miesic niespena musiaa ta sama artystka

piewa party Janusza w Paziach królowej Marysieki*)

Opera komiczna Stanisawa Dunieckiego z tekstem

brata jego, Pawa, osnutym na tle poezyi W. Pola ujrzaa

wiato kinkietów po raz pierwszy dnia 16. grudnia t. r. bu-

dzc niesychany entuzyazm
,

jako pierwsza po dugiej

przerwie przedstawiona kompozycya narodowa. Na dzie

21. grudnia zapowiedziay afisze Skpca, w którym na do-

chód syna mia po raz ostatni wystpi Jan Nowakowski.

') Gazeta narodowa 1804. Nra. 23f . 24<>.

2
) Ocena muzyczna w Dzienniku literackim 1864. Nr. 55. i 1865

Nr. 2. — Gazeta narodowa Nra 283. 291. — Reszt partyi w „Paziach 1'

piewali : Wilkoszewski (Markiz) Nowakowski (Winnicki), Baranowska

(Alina).
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W ostatnim dniu niestety musiano zmieni program przed-

stawienia, gdy sdziwy artysta zachorowa. W miesic

póniej umar. Widoczna staranno cechowaa dziaalno
Miaszewskiego i w zimie 1805 roku. Stara si przede

wszy8tkiem o wzbogacenie repertuaru utworami oryginalnymi.

Zarzucano mu, e protegowa hrabiów - autorów. By to za-

rzut mieszny, gdy w tym czasie zupenej bezpodnoci na

niwie naszej literatury dramatycznej Miaszewski musia

gra wszystko, cokolwiek mogo mie racy bytu na scenie.

e w liczbie utworów przeze przedstawianych znajdoway

si i prace utytuowanych autorów, trudno z tego faktu wy-

cign jakikolwiek rozsdny wniosek.

Pierwsz uda nowoci po nowym roku, by utwór

hrabiego - autora
,
ukrywajcego si pod przejrzystym pseu-

donimem Jana z Pleszowic. Przed niadaniem , miluchna

sielanka Jana A. hr. Fredry, ukazaa si po raz pierwszy

dnia 20. stycznia w przelicznej interpretacyi Nowakowskiej

i Wilkoszcwskiego, a sympatyczne przyjcie tej pierwszej

próby, winno byo zachci modego autora do dalszej

pracy.

Z koiei wystawiono jedyn prac sceniczn W. Pola,

trzyaktowy dramat Powód (d. 23. stycznia), w którym y-
wio epiczny osabia wielce akcy dramatyczn, oraz dra-

maty Leopolda hr. Starzeskiego : Pokutnik (d. 6. stycznia)

i Jianita (d. 10. lutego ; temat zaczerpnity z powieci

„Zamek krakowski"), które mimo historycznej osnowy, dla

braku kolorytu i bdów technicznej natury, nie mogy li-

czy na trwae powodzenie. Pod wzgldem dziejowej ci-

soci, wyej o wiele stoi dramat Szujskiego Lubomirski (d.

23. kwietnia), który z wielkiemi trudnociami przeby
ogniow prób cenzury, by równie upa z powodu b-
dów w akcyi i w intrydze, tudzie dla braku jednolitoci

w charakterystyce gównej postaci 1

).

) Dziennik literacki 1865. Nr. 34-35.
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Zbyt mia prób, byo porwanie si dyrekcyi na

Juliusza Cezara (d. 27. stycznia), w przekadzie Pajgerta,

gdy do wystawienia Szekspirowskiego arcydziea nie star-

czyy ani siy miejscowe, ni te wystawa i akcesorya, ra-

ce komicznymi anachronizmami. Pomylniej wypado
pierwsze wystawienie Fausta Getego (d. 8. marca, w prze-

kadzie Z. Z.) w którym niedostatki obsady ról staraa si

dyrekcya pokry okaza wystaw 1

). Illnstracya muzyczna

Fausta bya kompozycyi Dunicckiego. Z dzie klasycznych

przedstawiono nadto Getego Brata i Siostr (d. 29. marca)

oraz wznowiono w marcu Makbeta, w którym Aszperge-

rowa, wystpujca z grzecznoci dla oeneticyanta (Króli-

kowskiego), wietne wicia tryumfy. W dziale komedyi

zanotowa wypadnie udatny obrazek ludowy Wadysawa
oziskiego Przybda (d. 19. lutego); z przekadów Motij-

lomanie Sardou (d. 17. lutego) i jednoaktówk p. t. Wdmoka,

tómaczon z francuskiego (d. 3. lutego). Duniecki, jako ka-

pelmistrz, zaj si wystawieniem Skrzypiec czarodziejskich,

(d. ?>. lutego) Offenbacha i Junaków Souppego (d. 17. marca).

Gówne partye spoczyway w reku Wenclównej, Baranow-

skiej i Nowakowskiego.

U schyku zimowego sezonu przypada uroczysto

pamitna we Lwowie : wrczenie medala Aleksandrowi

Fredrze. Akt ten rozpocz si przedpoudniem dnia lti.

marca uroczyst wotyw w kociele w. Mikoaja, poczem

w gmachu Ossoliskich, komisya zajmujca si t spraw,

przez usta swego prezesa hr. Zauskiego zdawaa spra-

w z swych czynnoci. Po podpisaniu dyplomu 2
) przez

») Faustem by Królikowski. Magosi Wcnclówna. Mefistom Lin-

kowski, Walentym Kalieiski, Mart Linkowska,

) Tekst dyplomu opiewa? jak nastpuje : „Czyny myli i cnoty za-

suonych mów w narodzie s tern jasnem zwierciadem dziejowem,

w którein naród si widzi i do uczucia narodowej godnoci przychodzi.

0.e<- nalena, oddana zasudze, to najwysze wiadectwo powagi i chway

narodowej. Z tom przekonaniem skadamy t wdzicznoci pamitk w reee

zasuonego, al»y wiadczya o Jego stanowisku w literaturze polskiej i o uzna-

niu tych zasug w narodzie, p<> upywie poowy stuleeia. Dan we Lwowie .."
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zgromadzonych, udano si do mieszkania sdziwego autora

(w paacyku przy ulicy Fredry), gdzie po odpowiedniem

przemówieniu Zauskiego i wrczenie dyplomu oraz lnedala')

dzikowa wruszony poeta w te mniej wicej sowa :

„Medal ofiarowany mi cznie przez rodaków, jest zaszczytem,

0 którym nawet nie marzyem. Nic mog go przyj jako za-

cht do dalszej pracy, bo dni moje juz skpo wytknite :

musz wic uwaa jako promyk szczcia, którym chcie-

licie kochani bracia ozoci zachód mojego ycia.

Dziki wam , stokrotnie dziki ! Mogem, powinienem

by na polu pimiennictwa wicej zdziaa. Wyznaj — a-
uj. — Teraz ju zapóno. Jakiekolwiek atoli byy utwo-

ry moje, zawsze jednak a przez dno sumienia czysty ich

pyn zdrój. Nigdy — nigdy — to potunno przyzna:

zawi, ch odwetu, zo albo oszczerstwo nic splamiy

mego pióra. Jedyn moj dnoci byo zasuy na szacu-

nek wspóbraci
,

wspóbraci wszystkich, równych w mioci
1 powiceniu si dla dobra drogiej nam ojczyzny

')

Wieczorem tego dnia odbyo si w teatrze uroczyste

przedstawienie lubów panieskich. Amfiteatr by przepeniony

a za inieyatyw hr. Zauskiego publiczno trzykrotny wznio-

sa okrzyk : Niech yje Fredro !

Z pocztkiem letniego sezonu zaszy do wane zmia-

ny w skadzie lwowskiego towarzystwa. Ustpili Rapaccy

i Duniecki, oboje Nowakowscy zadali duszego urlopu.

Dunieckiego 3
)
zastpi Guniewicz.

Do poowy lipca
,
prócz tumaczonych z francuskiego

komedyi Ubóstwo (d. 10. maja) i krotoehwili Baamut (d. 5.

lipca) ukazaa si jedna tylko oryginalna praca. By ni

) Medal zosta wybity w Pary /.u przez synnego medalionem

p. Iiarre
;
stempel zoono w Zakadzie Ossoliskich.

2
) Gazeta narodowa 180"). Xr. a,7l

3
) Stanisaw Duniecki ur. we Lwo wie dnia 25. listopada '830. roku.

l
Tezy sio pierwotnie u Kesslera, nast-pnie w konsorwatoryuui lipskiem

i w Paryu u Berlioza. Zmar d. Hi. -rudnia 1870 r. w Wenecji. Krótki

rys jejro kompozytorskiej dziaalnoci podaj Kosy r. 18S8. t. 40. str 250.
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trzyaktowy dramat Aurelego Urbaskiego, p. t. Serce i durna.

odegrany przez amatorów w dniu 12. maja. Krytyka, wyty-

kajc wady nieodzowne przy pierwszej pracy modego poety,

wyraaa sic o niej bardzo pochlebnie 1

). Dyrekcya ratowaa

si koncertami przejezdnych wirtuozów i wystpami gocin-

nymi. Produkowali si w tym czasie kilkakrotnie : gitarzysta

Stanisaw Szczcpanowski', skrzypkowie pastwo Raczkowic,

barytonista opery peszteskiej Angialfi Sandor i znana

w caym Lwowie z ekscentryeznoci panna Teodozya Papara.

Z wystpów gocinnych, najgówniejszym wypadkiem byo
przybycie Heleny Szymaskiej , która trzykrotnie wyst-
piwszy (d. 1. maja: w Maestwie z rozkazd Napoleona,

nastpnie w Karpackich góralach i w Pani Kasztelanowej),

zostaa stale zaangaowan.
Szymaska, zgasa przedwczenie, bya wietnym ma-

teryacm na artystk trajiezn, poczerni posiadaa wszyst-

kie warunki dane od natury. Gos, postawa, twarz wyrazi-

sta, wymowne oko, zapa i uczucie — wszystko to przema-

wiao na korzy artystki. W grze jej niejednokrotnie ude-

rzay szczytne momenty, które przelatyway gdyby mete-

ory w caoci kreacyi niezaokrglonej i niewypracowanej.

Szymaska bya aktork nicoszacowan , czc w swym
repertuarzu kreacyc demoniczne, zalotnice w dramacie i w ko-

medyi z rolami chopaków w farsie. W razie potrzeby pie-

waa w operetce
,
taczya — i w ostatecznym rezultacie

zmarnowaa talent na fraszki. ..

Nadto zaangaowano oboje Eckerów, znanych tu dobrze

z lat poprzednich.

Mniej pomylnym by debiut Wadysawa Barcza,

przybyego z Drezna, który próbowa swych si jako Mefisto

w Faucie (d. 14. lipca). Byo to zadanie przechodzce siy

debiutanta. 5
) W drugiej poowie lipca udao si towarzystwo

lwowskie do Lublina, gdzie doznao jak najlepszego przyjcia,

') Dziennik literacki 1 In. Nr. 41.

) Gazeta narodowa 1S(>5. Nr. KK
Teatr polski we Lwowie. 1H

Digitized by Gdogle



290

co wywoao nawet polemik midzy Gazet Narodow
i artystami. 1

) Z kocem wrzenia (d. 20.) otwarto napowrót

teatr lubami. Skad personalu pozosta na razie niezmienio-

ny, tylko batut kapelmistrza po Guniewiczu obj HOssly.

Repertuar po koniec roku 1865 skada si przewanie
z przekadów. Jedyn w tym czasie przedstawion nowoci, by
Ziemowit, picioaktowy dramat historyczny A. Urbaskiego
(d. 29. wrzenia), który mimo wielu bdów, zaleca!: si po"

toczystoci wiersza, zrcznem zaoeniem i intryg. Autora
wywoywano. Natomiast z przekadów, prócz niedzielnego,

obliczonego na efekt dramatu Alboise i Lafont: Wizie
stanu (d. 22. padziernika), mamy do zanotowania ukazanie
si Dalilli Feuilleta (d. 13. listopada) z Wenclówn jako
Leonor i Kupca Weneckiego (d. I. grudnia), wystawionego
w niezdarnem przerobieniu Krystyna Ostrowskiego. Wielkiem
powodzeniem cieszya si wesoa, lecz pusta farsa Sardou

p. t Dziewite przykazanie (d. 3. grudnia), dziki lekkiej

grze Nowakowskiej w roli Paoli.

Podobaa si równie komiczna opera Massego Zalu-
biny Joasi (d. 10. listopada), podczas gdy Offenbacha jedno-

aktówka Dafnis i Chloe (34. listopada), cigna na gow
dyrekcyi gromowe zarzuty krytyki z powodu cynicznej

osnowy tekstu.

Szczupy personal lwowski doczeka si w padzierniku
uzupenienia kilkoma siami z Krakowa. W gronie nowo
przybyych znaleli si Szymaski, Dbicki i Zamojski,
stanowic podany nabytek dla sceny Skarbkowskiej. Józef
Szymaski

,
który wystpi po raz pierwszy jako Robin

w Pamitnikach szatana (d. 4. padziernika), zaj stanowisko
pierwszego kochanka w komedyi i w dramacie. By to ar-

tysta rutynowany, mylcy, o ruchach salonowych; nie bra-
ko mu zapau i uczucia, lecz organ nosowy i twarz nadto
charakterystyczna psuy niejednokrotnie wraenie wywoane
gr artysty. Waciw sfer jego talentu, byy role charakte-
rystyczno - komiczne

,
w których susznie by ceniony pod

') (azet* narodowa 1865. Nra. 223. S25. 22<i.
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koniec swego zawodu artystycznego w Krakowie. Dbicki

,

jako paski komik zwróci na siebie uwag w onie któ-

ra zwodzi mvza
y

(Picotin I ; zachwycano sio Zamojskim jako

Pieprzykiem w Szkalmierzanhach. (d. 8. padziernika).

Urozmaiciy w kocu repertuar wystpy Ludwiki Laskow-

skiej z Wilna i Safirównej z Krakowa w dramacie, Honoraty

Majeranowskiej, piewaczki warszawskiej w wodewilach.

Stuletni rocznic otwarcia teatru polskiego w Warsza-

wie, uczczono na scenie lwowskiej przedstawieniem Zemsty

w dniu 19. listopada t. r.
,
poczem Miaszewski wygosi

nastpujcy wiersz Wincentego Pola :

Sto lat dzi dobiega
,
jak sceny tej dzieje

Na ziemi tu polskiej poczte,

Jak naród po duchu te role tu sieje

Wiec godzi si poczcie, co wito!

Sto lat dzi dobiega
,
jak nowych szermierzy,

Bóg w sub narodu powoa:
Jak poszed w postpie do nowych przymierzy,

By walce dziejowej podoa.

1 wszystko co w sercu narodu oyo,
Co cierpia, co kocha, co przey,
To fal potna o scen t bio

,

By silniej i kocha i wierzy.

Zmieniay si miedze, zmieniay si losy,

Czy z wielkich bojowisk szy wieci

,

Czy wielkie w narodzie ozway si gosy,

To wszystkie mioci, boleci,

0 polska, t scen opary si wiernie.

1 ona jak echo narodu

Kochaa wytrwale, cierpiaa niezmiernie

;

becz ga oliwn z zawodu

Wyniosa dla ziemi i per kosztown

Jak nurek wyniosa z tej toni.

I bya t twierdz po duchu warown

,

I jako bronia tak broni !
—

I z laty dla serca przybyo otuchy,

Bo zwiksza si poczet szermierzy;

Po mieczu 1 lutni wzbudziy si duchy,

I losy tej sceny duch dziery

!

I dzisiaj ju wiadcz potne jeniusze

W tej ziemi , o subie tu naszej —
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A ktoWy mia serce i polsk wia dusz*;

.

Ju grozy si ycia nie straszy

Ho takie s dzieje , e sowo zwycia

.

Bo sowo po Bogu zaklciem —
V sowo jeniuszu polskjejro spota .

('o wiernie (.rzez sto lat tu wiciui.

Dzieje tej sceny rozpocz Bielawski —
A dzisiaj, w stuletniej rocznicy,

Zagrzmiay dla Fredry te wasze oklaski

:

Wice bije zdrój ywy krynicy.

Z ten. tedy uczuciem i z wielk t;j wiar.

e suym poczciwie tej zieuii

.

Uczcijmy rocznic serc naszych oliar .

1 idmy w tycli dziejach z lep.szemi. —

Ostatniem nowom widowiskiem daueni w r. 181)5, bya
nieza sztuka niedzielna Szkoa bogaczów, (utzkowa (d. 27.

grudnia).

Widoczna na kadym kroku staranno Miaszewskiego

spowodowaa jeszcze w cigu 1S(>5 roku Namiestnictwo do

udzielenia mu nadzwyczajnego zasiku w kwocie 500 zr.

na lata 1866— 7. Na zapytanie Namiestnictwa o stanie sce-

ny lwowskiej, wystosowane w styczniu 18l>6 r., odpowiedzia

Wydzia krajowy, e sceny polskiej we Lwowie nie mona
wprawdzie nazwa bezwzgldnie dobra, gdy brak jej bo-

haterki, bohatera i piewaków, lecz trudno wini o to dy-

rekey, której starania s a nadto widoczne. 1

) W cigu

roku zapatrywanie to ulego pewnym zmianom.

Widzc, e siy jej personalu okazay si niedosta-

tecznemi w dziale dramatu, staraa si dyrekeya o wprowa-

dzenie na repertuar komedyi. Prym trzymay w tej mierze,

jak zwykle
,
utwory oryginalne. Ukazay si w tym czasie

komedye: Powiecenie (d. 3. styczuia) Chciskiego, Drzym-

ha pana Prospera (d. 10. stycznia) i Piosenka wujaszha

(d. 36. stycznia) J. A. Fredry, Dla miego grosza (d. 9. mar.

ca) Apollona Korzeniowskiego, oraz fraszki Urbaskiego

Tak si nie godzio i Maleszowskiego Niech bdzie burza —

') Archiwum Wydziau krajowego 1865. L. 538 i r. 1866. L. 332.
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przyjte z rozmaitem powodzeniem. Z przekadów wystawiono

w cigu zimy: Szfnkr i handel Rolanda (d. 19. stycznia),

Wiosk Feuilleta (d. .19. lutego), i Opinie puhliesn {Bezczel-

nych, 23. lutego. Augiera). Dramat by reprezentowany przez

miern prace Witolda lir. Borkowskiego p. t Klementyna

Sobieska (d. 4. lutego).

Wystpi równie z nowym utworom L. hr. Starzeski.

Dramat jego Sen trefnisia (d. 13. kwietnia), osnuty ua tle

siedmuastego wieku, odbija korzystnie od poprzednich prac

tego autora. Wobec braku si dramatycznych na miejscu,

postarano si o wystpy Aszpergerowej , która ukazaa si

dwukrotnie na scenie w styczniu i w- marcu (Marya Tudor.

Wróka la Yoisin). W lutym za rozpocz drug sery

gocinnych wystpów Jan Królikowski z Warszawy Mazep.
Próez znanych z poprzedniego jego pobytu kreacyi, wystpi
jako Sooducha w Miodzie kasztelaskim i jako Dyogencs

w Kobietach z kamienia, w których Szymask w roli Marco

zasuone obok znakomitego gocia spotkao uznanie. Talent

artystki znalaz w tym sezonie podan sposobno do roz-

winicia swych zasobów na scenie , e przypomniemy jej

Ksmcrald w Dzwonniku z Notre Banie lub Eliz w Clutcie

wuja Tomasza, zaszczytnie wzmiankowane przez krytyk 1
).

Wracajc do wystpów Królikowskiego, z przykroci zano-

towa wypada, e artysta tej miary, cieszcy si nadzwy-

czajnem uznaniem lwowskiej publicznoci, spotka musia po

raz wtóry mniej przychylne przyjcie w pewnej czci tu-

tejszej prasy. Jak miar sdzono innych, jeli Królikow-

skiego spotkao lekcewaenie?.... 2
)

Sezon letni zainauguroway debiuty: Heleny Rudkic-

wiezównej. pa: Lisikiewjcz. Sotwiskiej i Mieczysawa Chrza-

nowskiego w dramacie , za Karoliny Morskiej w operetce.

V) Dziennik literacki 1800. Xr. 10. 13. 18.

5
) Ci u/eta narodowa 18(50. Nr. ó0. (>l. — Odpowied w Tygodniku

naukowym i literackim (Lwów 1800.) Nr. 11 — Obszerny artyku o Janie

Królikowskim pióra W. oziskiego zamieszcza Daiennik literacki 1806.

Nr. 11.
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Rudkiewiczówna
,
po wystpie w Sierocie z Lowood (Jenny),

przyjtym bardzo przychylnie przez publiczno i pras (d. 0.

kwietnia) , zostaa na stae zaangaowan.
Mozolna egzysteneya sceny polskiej wobec ograniczonej

liczby przedstawie i szczupej subwencyi, utrudnion zostaa

w tych czasach siln konkurency ze strony sceny niemie-

ckiej. Teatr ten, mimo kolosalnych sum dopacanych przez

fundacy opakany wiodcy ywot, bronic si przed ban-

kructwem, rkami i nogami chwyci si w cigu ostatniego

roku Offenbachiady.

Operetka, stanowica podówczas nowo dla szerokich

mas, staa si potnym magnesem dla kasy niemieckiego

przedsibiorcy. Pikna Helena zwabiaa tumy publicznoci

polskiej. Miaszewski, ograniczony na wasne siy, musia

przeciwdziaa temu prdowi, wystawiajc na sceuie polskiej

Dziesi cór na wydaniu (d. 11. kwietnia) Offenbacha^

Zaog okrtu (d. 23. maja) Zaitca, które wystawione sta-

rannie, przy wybornej grze Nowakowskiego i piewie utalen-

towanej Kwieciskiej i Baranowskiej, mogy mu cho w cz-

ci wynagrodzi pustki w czasie przedstawie polskiego

dramatu.

Bya to woda na myn nieprzyjaznych mu osobistoci....

Miesice letnie wród gotujcej si zawieruchy wojen-

nej nie wiele przedstawiaj interesu pod wzgldem repertu-

aru dramatycznego. Nudny utwór Benedyksa Komedya (d. 9.

maja), fraszka Godebskiego Gdyby to sony wiedziay (d. 3.

czerwca) i wystpy Emila Derynga, intelligentnego artysty,

lecz pozbawionego gosu — oto wszystko, co si dziao

w lwowskim teatrze po dzie 11. lipca 1860 r. Wybuch
wojny pruskiej skoni Miaszewskiego do wczeniejszego

opuszczenia Lwowa, zkd uda si wraz z caem towarzy-

stwem do Tarnowa. I tu mu nie sprzyjao powodzenie. Mi-

licya
,
krakusy, szarpie i bandae zajmoway ogó— o teatr

nikt si nie troszczy.

Z uszczuplonem gronem, przez ubytek Wenclównej

i Kaliciskiego
,
którzy w tym czasie opucili scen lwowsk,

otwarto teatr w dniu 22. sierpnia Barbr Badziwiówn,.
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Cige pustki w teatrze, którym nie zdoao zaradzi nawo-

ywanie prasy w celu odcignicnia klas majtniejszych od

uczszczania i popierania sceny niemieckiej 1

), mogy zniech-

ci njwytrwalszego dyrektora. Dodajmy do tego cige
larum nieprzychylnej mu prasy, które cyceronowskimi zwro-

tami (Quousfpie landem i t. d.) uderzaa na przy kadej sposo-

bnoci , a atwo pojmiemy, e dyrekeya lwowskiego teatru

nie spoczywaa na róach.

Natarczywe danie prasy, by dyrekeya zaniechaa

przedstawiania operetek 5
),
byoby zupenie usprawiedliwione™,

gdyby zechciano uwzgldni wyjtkowe niepowodzenie

i szczupe uposaenie sceny polskiej, oraz zabezpieczy j
wysz kwot subwencyi przeciw koniecznoci konkurowania

z niemieckim teatrem w dziedzinie kankana Miotajc si

przeciw dyrekeyi, zapomniano zreszt , e ta operetka, która

jej wyrzucano jako mierteln zbrodni, datuje si jeszcze

z tych bogich czasów, gdy rzdzili teatrem Smochowski

i Nowakowski. Grau ist jede Theorie — powie kady, czytajc

zadrukowane gromowymi artykuami przeciw Miaszewskiemu

stosy bibuy. Miast zaradzi zemu, powikszano jego roz-

miary Wydzia krajowy odmówi jednorazowego zasiku dla

sceny polskiej, danego przez dyrekcy (w kwocie 2000 zr.),

za Sejm* po burzliwej dopiero dyskusyi uchwali wypat
subwencyi 3

). Wród wzajemnych zatargów, na które smutne

rzuca wiato ogoszone w tym czasie pisemko ulotne p. t.

To i owo, rozpocz si sezon zimowy 4
).

Kraszewskiego komedya Ciepa wdówka (d. 19.

padziernika), i obraz dramatyczny Równy wojewodzie (d. 10.

listopada), oraz fraszka J. Starkla Terenia w kopocie (d. 29.

grudnia), przeszy bez wraenia. Wikszem powodzeniem

cieszyy si Ofiary, komedya T ylora, przeoona przez

«) „Niepoprawni" — Przegi 1800. Nr. 128.

') Dziennik literacki 1860. Nr. 22. 24. 20. 33. 34. - - Gazeta nam-

dowa 1806. Nra. 272 - 4.

s
) Archiwum Wydziau krajowego 1806. L. 28. (57. — Sprawo/A ste-

nograf, z scyi Sejmu kraj. 1806. str. 329, posied. /. dnia 2 i. grudnia,

4

) „To i owoa
, odbitka z Przegldu 1866. Nr. 140.
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A. hr. Przedzieckiego (d. 30. listopada) i efektowna, z oka-

za wystaw poczona sztuka Ponsarda (przekad Godeb-
skiego) p. t. Co si kobietom podoba

,
przestawiona z udzia-

em Aszpergerowej (d. 14. grudnia).

Scribego komedya Wybór drputowanryo (d. 18. gru-

dnia), wyczerpuje zasób nowoci tegorocznego repertuaru.

W dziale operetki
,

korzystajc z duszego pobytu

Majeranowskiej
,
wystawiono Pcnsyonarki Souppego (d. 21

wrzenia) i Offenbacha Mrza za drzwiami (d. 7. listopada),

oraz wyjtek z Marty (akt II. d. *>9. grudnia). Obok war-

szawskiej piewaczki, wyrabiay sic; modsze siy wokalne,

a zwaszcza tenor Wojnowski.

Najgoniejszym wszake wypadkiem w tym sezonie
,

by pierwszy debiut modziuchnej artystki z Warszawy.
Debiutantka wystpia po raz pierwszy w roli Adrycnny
w Pomrze w klasztorze (d grudnia), grywanej dotych-

czas przez Nowakowska. . Nowa adeptka sztuki miaa po-

wierzchowno miluchu
,
dwiczny gosik

; gra jej odzna-

czaa sie pewnem opracowaniem
, ruchy tylko, mimika zdra-

dzay zalknienie i trem. Arystarchowie ówczesnej krytyki

uznali, i zaangaowanie nowej artystki jest zbednem 1

),

mimo to debiutantka zostaa przy scenie lwowskiej, by nie-

bawem zajani jako pierwszorzdna gniazda na horyzoncie

sztuki polskiej.

Bya ni Romana Popiel (wiecka)....

Namitne, tchnce prywat wystpienia organów nie-

przychylnych dyrekcyi, dotykay nietylko Bogu ducha win-

nych artystów, lecz wywoyway publiczne odpowiedzi ze

strony Miaszewskiego.*) Nie podobna pochwala takiego

postpienia ze strony dyrekcyi . nie trudno wszake takowe

usprawiedliwi rozdranieniem , spowodowanem nieustannem

atakowaniem, bardzo czsto zupenie nieuzasadnionem.

*) Dziennik literacki 18<>6. iNr. :>•>. — (ia/.eta narodowa 1SGU

Xr. 2»n. t 1867. Nr. 2.

J
) „Kilka sów do Gazety narodowej" — |»r/o/. Adama Mitos/eu-

skiejo. (Dodatek do I>ziennika lwowskiego 1867. i\r. ?.)
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cise, przedmiotowe rozpatrzenie si kae wyzna, e
sezon zimowy z pocztkiem roku l<S(>7 najmniej zasugiwa
na. zarzuty krytyki.

W repertuarzu z tego czasu nie dostaje wprawdzie

utworów ..ryginalnyeh, reprezentowanych jedynie przez jeden

z lepszych diamatów K ziebrodzkiego Po lizkiej drodze

(d. .25. stycznia) i udramatyzowan lecz wcale niesceniczn

allegory Szujskiego p. t. Twardowski (d. ti. marca).

Sabym pod wzgldem scenicznym okaza si równie dra-

mat Syrokomli : Zofia ksi.iniezka Sucha (d. 1. kwietnia)-

Ukazay si natomiast z przekadów : Feuilleta Montjoye

(d. 4. lutego) w przekadzie W. Zawadzkiego/) Pociecha

rodziny Bourgeois (d. 14. lutego), Ponsarda Lew zakochany

(d. 22. lutego), Birchpfeifferowej Przeklestwo (d. 27. lutego),

Sardou Nasi poczciwi wieniacy (d. 10. marca) i Czuli

krewni Benedvksa Cd. 2<). marca).
i.'

Popiel, mimo mniej przychylnego zrazu przyjcia, zyski-

waa coraz wiksze uznanie, czy to jako Cecylia w Pociesze ro-

dziny i w Montjoye. czy te jako Genowefa w Poczciwych

wieniakach. (Jra jej naturalna, pena swobody i uczucia,

wolna od rodeezków. do jakich uciekaj si zazwyczaj ar-

tystki grywajce role naiwne, musiaa jej w krótkim sto-

sunkowo czasie wyrobie stanowisko pierwszorzdne na

Skarbowskiej scenie. W obce niej usuna si Nowakowska

do ról dramatycznych , acz pierwsza próba jej talentu w no-

wym zakresie dziaalnoci (Adryenna Lccouvreur ) wypada
nie zbyt pomylnie. Niefortunnym by równie ponowny

debiut Wadysawa Barcza
,

który przypomnia si lwow-

skiej publicznoci jako Franciszek w Zbójcach (d. 18. lutego).

W grze tego artysty, zaprawionego na niemieckich wzorach,

byo wiele sztuczek, ale nie byo sztuki....
2

)

') Obsada ról w Montjoye bya nastpujca: Itaul, Królikowski —
Henryka, M Maszt-wska - < Vylin. Popiel - Kolan! , Wilkoszewski -

Jerzy, Szymaski — Saladin. Dbicki — Tiberge, Baranowski.

*) Dziennik literacki 18<>7. Nr. 10. Haracz pod pseudonimom: Rv
ronehe wystpowa nastpnie na scenie niemieckiej we Lwowie.
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Siy wokalno naszego teatru popisawszy si z kocem
grudnia id. -?0. > zeszego roku Orfeuszem u- Piekle

,
który

pod wzgldem kasowym sowicie si wypaci dyrekcyi, go-

toway si przez trzy miesice do wykonania dziea , które

do dnia 17. marca t. r. uwaano za niepodobiestwo. Byo
niem pierwsze przedstawienie Moniuszkowskiej Halki, doko-

nane z pomoc amatorów - solistów, oraz chórów zoonych
z modziey akademii technicznej.

Mimo pewnych braków, jakie egzekucya dziea Mo-

niuszki przedstawiaa w tym skadzie wykonawców, ontu-

zyazni publicznoci
,

cisncej si na przedstawienia Halki,

by niesychany. Nie zwaano na zrzdzenie r ( razety Naro-

dowej u
?

która wystawienie Halki nazwala profanacy....
')

Wspaniaa wystawa i garderoba wiadczya chlubnie o za-

pobiegliwoci dyrekcyi, która Halk przebagaa wielu sobie

niochctnvch. T
)

( )bsada party i w pierwszych przedstawieniach Halki

skadaa si z artystów: Kwieciska (Halka) Kudkiewicz (Zofia),

Koncewicz (Janusz), Wojnowski (Jontek). Bykowski (Du-

dziarz). Partye Stolnika i Dziemby piewali amatorowie. 3
)

< rodnem zakoczeniem wietnego sezonu, by ogoszony

w dniu 'iii. marca t. r. konkurs na najlepszy dramat lub

komedy, na co dyrekeya przeznaczya iJOO zr.
,
majcych

si uzyska z drugiego nakadu medalu dla Fredry, wybitego

kosztem dvrekc vi. W skad komitetu konkursowego wchodzili:

Leszek hr. Borkowski , Antoni Maecki. Ksawery Godebski,

Adam Miaszewski , Teofil Pietruski , Witalis Smoehowski

i Franciszek Waligórski. Termin nadsyania utworów ozna-

czono do dnia 30. listopada t. r.

W sezonie letnim przedstawiono z dziel oryginalnych

Komedyr na Ustroniu Osieckiego (d. 29. kwietnia } i dramat

Korabia Ona temu nie winna (d. 8. maja) ; oba te utwory

') (i.tzct.i Narodowa IWu. Nr. M>.

'') Odprawa il.ina <fazeck> Narodowej przez J. S. w Dzienniku litf>

rar kim. Nr. ls. - Dziennik Polski LS07. Nr. 1»>.

l

) Panowie Brodzki (Stolnik) i Zamul a (Pziomhn).
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zostay przez krytyk bardzo nieprzychylnie przyjte O wie-

le korzystniejszym nabytkiem dla lwowskiego repertuaru

bya wyborna anegdota dramatyczna Kraszewskiego p. t.

Panie kochanka (d. 3. maja), po dzi dzie utrzymujca si
na naszej scenie. 1

)

W dniu 13. maja obecnym by na przedstawieniu swe-

go utworu Kraszewski
,
przyjmowany entuzyastycznie przez

publiczno i artystów. W pierwszej poowie maja zjechaa

te do Lwowa na szereg gocinnych wystpów Modrzejow-

ska , która zapoznana u nas, zdoaa szybko zdoby sobie

pierwszorzdne stanowisko na scenie krakowskiej. Rozpo-

ezwszy wystpy ulubion sw Adryenn (d. Ib. maja), daa
Lwowianom z kolei pozna poetyczn Oeeyh w Naszych

najserdeczniejszych, demoniczn Dalille, klasyczn Barbar;

lscz najwietniejsze wicia tryumfy jako bohaterka roman-

tycznej muzy Sowackiego i Wiktora Hugo iMarya Stuart,

Tyran Padwy) 1
). W Tyranie Hadwy mia Lwów sposobno

podziwia prawdziwy koncert artystyczny, jaki przedstawia-

a gra obu rywalek. Katarzyn bya Modrzejewska, Tizbe

Aszpergerowa. Po wyjedzie Modrzejowskiej, który nastpi

z pocztkiem czerwca, trway jeszcze przez cay miesic

przedstawienia w Skarbkowskim teatrze. Z nowoci przed"

stawiono w tym czasie jedynie udatn fars Chciskiego

Cicha woda brzegi rwie (d. 10 czerwca) i banaln kroto-

chwil z francuskiego Monsieur Hercules (d. 24. czerwca).

W dniu 30. t. m. poegna Miaszewski lwowsk publiczno

Zabobonem oraz obrazem p. t. Poegnanie
;
nazajutrz wyje-

cha do Lublina.

Sezon zimowy i letni liS07 r. nalea bezwtpienia do

najbardziej udaych za obecnej dyrekcyi, dla której pozyska

uznanie ze strony prasy, która dotychczas sdzia j do
bezwzgldnie. 3

)

') Obsada ról w „Panie kochanku" bya nastpujca: ks. Karol

(Królikowski), Syru (Szymaski), Morawska (Hubertowa), Loosia (Popiel).

op uski (Wilkos/.ewski).

5
) Dziennik literacki 1867. !Nra. 23. 25.

3
) Dziennik literacki 1867. Nr. 28.
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W Lublinie towarzystwo lwowskie cieszvo sio nadzwy-

ezajnem powodzeniem. W cigu dwumiesicznego pobytu

dano 44 przedstawie przy zapenionej szezelnie sali. Przed

wyjazdem wrczyli mieszkacy Lublina przez jednego z rad.

nych miasta Minszewskicmu adres i piercie brylantowy

z odpowiednim napisem.')

W dniu b\ wrzenia otwarto sezon zimowy przedsta-

wieniem Panie kochaniu i polonezem
,

który Miaszewsk

umia- po mistrzowsku wodzie. W stosownej piewce gosi
„e z pyem witej ziemi niesie pozdrowienie i ucisk bra-

tni z za kordonu"

Mimo to nieprzychylna dyrekeyi „Gazeta Narodowa" usi-

owaa przedstawi wyjazd do Lublina, dyktowany zreszt

koniecznoci; finansow, w mniej korzystnem, ba nawet uwa-
ezajcem dla patryotyzmu dyrektora i artystów wietle.

Przywtórzy jej w tej sprawie niesusznej lwowski korespon-

dent „Dziennika Poznaskiego". 2
) W gronie artystów zapano-

wao z tego powodu wielkie rozdranienie . któremu dobitny

da wyraz aktor Baranowski wobec poznaskiego korespon-

denta.... Zwolennicy paszkwilisty wywoali nastpnie kilka-

krotnie awantur w teatrze, w toku której insultowany

przez galcry Baranowski niestosownie si znalaz, odpowiadajc

awanturnikom ze sceny. 3
)
Smutnych tych faktów zamilcze

si nie godzi, gdy a nadto wymownie charakteryzuj ówcze-

sne stosunki lwowskie.

Na sezon jesienny, ulegajc suszuym utyskiwaniom na

luki w persona hi lwowskim, sprowadzia dyrekeya kilka si

modych, które mniej wicej przychylne znalazy przyjcie

w tutejszej publicznoci. Przybyy wie Antonina Biekow-
ska i Joanna Górecka; obie Warszawianki, mode, przy-

stojne, inteligentne, u wstpu w zawód artystyczny rokoway

') Dziennik literacki 180*. Nr. 37.

2
) Gazeta Narodowa 18*57. Nra. 200. 200. - Dziennik Poznaski

18(57. Nr. 205.

s
) Gazeta Narodowi 1807. Nra 210-217. Dziennik Lwowski 1807.

Nra. 127, 140.
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wielkie nadzieje — niestety nieziszezone póniej. Biekowska
zdradzaa talon! liryczny.

1

)
Górecka, która po raz pierwszy

debiutowaa pomylnie w (rryzeldzic Halina (d. 2S. padzier-

nika), przedstawia si jako znakomity materya na bohater-

ko w trajedyi.") Nowym nabytkiem byo równie zaanga-

owanie Jakóba Kajctanowieza
,

barytonisty, który z powo-

dzeniem próbowa swych si take w dramacie i modziueh-

nego wówczas artysty teatrów warszawskich, Lrcyana

Kwieciskiego. Kwieciski debiutowa' po raz pierwszy jako

Rafael w Kohirtach z kamienia (w grudniu) i nie znalaz

aski wobec tutejszej krytyki 1

).

Szereg nowoci w tym sezonie rozpocz wesoy obra-

zek kontuszowy Za króla Sasa |d. 4. padziernika) Kra-

szewskiego, po którym nastpiy: Adam Szmiyiehk . saba

pod wzgldem scenicznym komedya historyczna Szujskiego

(d. S. listopada) i Zlotu runo. obraz dramatyczny Molkiro

-

wej (d. U>. listopada). Z przekadów najwiksze wraenie

-wywoaa Jakra ( Wildfcucr), dramat Halina id. 14. padzier-

nika), w którym Nowakowska, jako Eugeniusz, zachwycaa

publiczno. Drug tumaczon nowoci by niedzielny

dramat Fevaa Syn szatana (d. 27 grudnia), przerobiony

z powieci tego autora.

Operetka wystawia Pirkn Galatcr ouppego (d.

grudnia) z Kwiecisk w party i tytuowej i z Doroszysk
jako Ganimcdem, oraz wznowia Mary*; córke paka (d. 30.

grudnia), w której debiutowaa nowozaangaowana piewaczka

Ludwika Sobolewska.

Rok 18(38 rozpoczto anegdot Panie kochanku, cieszc
si staem powodzeniem na scenie Skarbkowskiej. l

T
tworów

oryginalnych
,

któreby zdoay zapewni sobie trwalsz

egzystency. w repertuarzu, znalazo si nie wiele niestety.

') Pierwszy wystp Biekowskiej odby sio w ,.1'ani kasztelanowej'

(Teresa) dnia 30. wrzenia t, r.

r
) Dziennik literacki 1807. Nr. 45 - Nowiny LSG7. Nr. 1.

') Dziennik literacki 1867. Nr. 50. - Gazeta Narodowa 1807. Nr. 282
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Nie byy niemi ani Stosunki rodzinne (d. 29. stycznia),

komód va Witoda hr. Borkowskiego i przysowie .1. A. Fredrv

Poznaj nim pokochasz (d. 3. lutego), oceniono bardzo poba-
liwie przez praso, ani te komedya Dzikowskiego Za
naszych czaaów (d. 14. lutego), którego praco w onie
lwowskiego dziennikarstwa wznieciy istn burze polemiczni 1

).

Osdzono równie bardzo surowo komedyjki: On hedzir

moim Kaszowskiego id. 7 lutego), i Pokrzywki Dwa lub}/

(d. 27 marca).

Nawet przedstawienie Niepoprawnych Sowackiego
(d. 8. marca), nie zdoao uagodzi pessymistyeznyeh zapa-

trywa krytyki , gdy, oo prawda, siy lwowskie nie byy
wystarczajce do przedstawienia tego trudnego dziea 3

). Nie-

fortunn te prób byy usiowania dyrekcyi w celu wysta-

wienia Konna i Julii (d. 21. lutego) w przestarzaym prze-

kadzie Kudkiewieza , Fausta lub Intrygi i mioci. Brak

reyseryi, niedostateczna informacya, oraz pewne niedbalstwo

w zakresie wyszego dramatu, sprawiay, i wszelkie próby

w tym kierunku podjte, musiay si koczy niepomylnie.

Heyserera by Karol Królikowski , rutynista starej szkoy,

wzrosy od dziecka prawie na scenie. Cechowaa go w ro.

lach dramatycznych napuszy sta. deklamacja, silenie si na

poz, stereotypowa mimika. O prawdo, o gbsze zrozumie-

nie myli poety nie stara si aktor przecitny starej daty —
wystarcza mu efekt chwilowy, oddziaujcy na szorsze masy

publicznoci. Dlatego te Królikowski
,
poyteczny jako aktor

w komedyi , zupenie odpowiedni w melodramacie , nie by
ani ja"ko artysta , ni te tern bardziej jako reyser zdolnym

do dziaania w zakresie wyszego dramatu lub trajedyi
3
).

M Dziennik literacki 1868. Xra. 7. 13. 21. 23. — Dziennik Lwowski

1868. Nr. 38. 128.

3
) Dziennik literacki 1868. Nr. 10. - Nowiny 1868. Nr. 20.

3
) Królikowski Karol zmar we Lwowie dnia 16. listopada 1872.

w 57 roku ycia. Zmar po krótkiej saboci, gdy jeszcze na pi dni przed

zgonem wystpowa na scenie. Nekrolog jego podaje Gazeta Narodowa 1872.

isra. 318-319.
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Szczliwym by wybór przekadów tej zimy przed-

stawionych. Znalazy sic w tej liczbie : Fortepian Berty

Barriere'a z muzyka (Wiem (d. 3. stycznia), Sardou Ro-

dzina Benoitonów (d. 10. stycznia), Augiera Syn Giboyera

(d. 11. marca), wreszcie udatna przeróbka Anczyca z nie-

mieckiego , melodramat Trzechwieczny czowiek (d. 0. sty-

cznia) W ogóle w dziale , komedyi towarzystwo lwowskie
f

pominwszy niewaciw czsto obsad ról , mogo zasugi-

wa na imano bezwzgldnie poprawnych wykonawców.
Po Wielkiej Nocy nastpiy pewne zmiany w onie

personalu Najwaniejsz byo ustpienie obojga Nowakow-
skich, których egnano demonstracyjnie w czasie ich ostat-

niego wystpu w Zagrodzie sobkowej (d. V). marca). Nowa-
kowski zamierza wej w spók z M ioszeni Stenglem

,

który w roku zeszym zaoy wzorowy teatr prowineyo-

nalny w Stanisawowie i ubiega si o udzielenie sobie

koncesyi na otworzenie drugiego teatru we Lwowie. Plany

te nie przyszy do skutku, za we wrzeniu t. r. syszymy
0 wystpach Nowakowskiego w wiedeskim Karlteatrze,

gdzie mu zarzucano akcent polski w dykcyi Natomiast

zaangaowano Józef Popici
,
siostr Romany i sprowadzono

na wystpy gocinne Józefa Teksla
, artyst teatrów war-

szawskich. Teksel nic znalaz u nas powodzenia ; minio to

jednak zosta na stae zaangaowany.

Najwiksz popularno z sztuk przedstawionych w let-

nim sezonie, uzyskaa komedya J. A. Fredry, Posahia jedy.

naczka (d. 17. kwietnia), odegrana koncertowo i powtarzana

wielokrotnie. Zawierucha, komedya Koziebrodzkicgo (d. 27.

kwietnia) dziki zrcznemu obrobieniu zuytego zreszt tematu

1 napisany przelicznym jzykiem i z si dramacik Apo-

lona Korzeniowskiego p. t Pierwszy akt (d. 21). maja), doznay

równie przychylnego przyjcia. Mniej szczliwym by wspo"

mniany przez nas powyej M. Dzikowski, który wystpi z ko-

medy Autor w kopotach (d. 22. maja). Z przekadów prym

trzymaa sielanka dramatyczna Kónigswintera Obudzio si

w niej serce (d. 12. czerwca), w której Romana Popiel znalaza

jedn ze swych popisowych kreacyi. Uznanie krytyki zjednaa
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solne równie* komedya Legouvego Prawom zashiffi (d. 2<i.

czerwca).

Juko curiosum zanotowa wreszcie wypada benefis

Wilkoszewskiego . na dochód którego (d. 1. maja) odebrano

Fortejtian Berty w jzyku trancuzkim i odtaczono ..kadry-

la, jaki jest przyjty i taczony na dworze Napoleona III"....

Odpiewana w tym sezonie operetka Offenbacha Straga-

niarki (d. 1!>. kwietnia) upada ;
zganiono równie wykonanie

czwartego aktu Trubadura domorosemi siami, których gro-

no powikszya w czerwcu dehiutantka Hubortówna ; Hu-

bertówna dawaa si sysze od czasu do czasu take i w ni-

kli nastpnym.

Z kocem czerwca (d. 28.) zakoczono sezon letni

i nastpi wyjazd do ( 'zerniowioe , gdzie teatr lwowski wcale

dobrze prosperowa do koca lipca. Po kilku przedstawieniach

danych po drodze w .Stanisawowie. . ju w dniu 23. sierpnia

rozpocz Miaszewski sezon zimowy Szkalmureanhami.

Na brak sztuk oryginalnych, wprowadzonych wieo
w tym sezonie na scen, nie móg si nikt uala. Nie

wszystkie, rzecz naturalna, zdoay wytrzyma, ogniow
prób kinkietów i

— krytyki, l lega tej ostatniej pierwsza

zaraz z kolei komedya Dzikowskiego Kartka wycita (d. 28.

sierpnia 1

), oraz komedya przez W. W. p. t. Dwie Zosin

(d. 11. wrzenia). Przychylniej oceniono Poffotka Urba-
skiego (d. 4. wrzenia), w której to komody i debiutowa po

raz pierwszy na scenie lwowskiej Stanisaw Dobrzaski

w roli Brzechwy. < >ceniono w nim talent prawdziwy i wiel-

ce obiecujcy.

Dobrzaski zosta zaliczony w skad towarzystwa lwow-

skiego, a równoczenie z nim zaangaowany zosta do ról

drugich kochanków artysta Cezar. Nastpiy z rzdu trzy

dramaty oryginalne, przedstawiane po raz pierwszy. Pierwszym

by czteroaktowy dramat Józebwicza-Chlebickiego, zatytu-

owany Królowa Bona w Bari <d. 23. wrzenia). Bv to

utwór, minio pewnych usterek technicznej natury, odznaczajcy

') l)/.iennik liiori.-ki JSOj*. Xr. 4">.
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si wysz wartoci i prawdziwie poetycznym polotem.

Syna Bohdana, dramat Starzeskiego (d. 7. padziernika)

cechoway zarówno z innemi pracami tego autora: wiersz

gadki, brak ta historycznego i blada charakterystyka dziaa-

jcych na scenie postaci. O Zbrodniarzu (d. 26 padziernika )>

grzechu modoci zasuonego na innem polu Dawida Abraha

mowicza, lepiej zamilcze....

Mimo braku umotywowania i loicznego rozwoju akcyi

oraz nieprawdopodobiestw n kadym kroku, drugi dramat

Starzeskiego p. t. Gwiazda Syberyi (d 1. listopada) odniós

nadspodziewany sukces którym si cieszy po dzi dzie —
w niedziele i wita. Tendencya patryotyezna i oryginalno

tematu pocigay za kadem przedstawieniem tumy publicz-

noci do teatru, tej publicznoci zwaszcza, która nie zwy-

ka przykada miary krytycznej do przedstawianego utworu.

Pragnie ona wrae za jak bd cen
,
choby kosztem

niedorzecznoci, (n. p. sawny ów wykrzyk: Kazimierzu! ty

nie umrzesz, bo jeste Polakiem!...) W Gwiezdne Syberyi

adnie brzmice frazesy, chóry winiów, w kocu sztandar

trójkolorowy w owietleniu bengalskiem — wszystko to od-

dziaywao ywo na wyobrani ogóu, który przerywa

oklaskami kady podniolejszy ustp dramatu. Wojna z ku-

zynkiem, komedya Urbaskiego, (d. 27. listopada) nie zalicza

si do lepszych prac tego autora. Repertuar zapoyczony

z literatury francuskiej i niemieckiej, reprezentoway prócz

Starych Kawalerów Sardou (d. 20. listopada), ckliwe kome-

dye Benedyksa: Duch niezgody (d. 14. padziernika) i Kop-

ciuszek (d. 11. grudnia), komedya przez M. Carre i R. De-

slandes p. t. W szale modoci (d. 1. grudnia), oraz dramaty;

Laubego Ze jzyki (d. 18. grudnia) i Marynarz gwardyi

przez Bourgeois i Masson (d. 30. grudnia).

Dla dokadnoci wspomnie wreszcie wypada o piew*

cc pana Fortunata Offenbacha (d. 23. listopada), odpiewanej

w tym czasie po raz pierwszy;

Z kocem padziernika zawitaa do Lwowa po raz

pierwszy i jedyny Wiktorya Bakaowiczowa, gona artystka

warszawska, uwielbiana przez tamtejsz publiczno i pras.

Teatr polski we Lwowie. 20
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Powodzenie
,
jakiego u nas doznaa , byo dalszym cigiem

tryumfów odnoszonych przez ni w cigu dugiego lat sze-

regu w grodzie syrenim.

Nieporównany wdzik poetyczny, rzadka u kobiety

twórczo- i pomysowo w odtwarzaniu przedstawianych na
scenie kreacyi, wyróniay Bakaowiczow wród licznego

zastpu gwiazd teatralnych. To byo cech jej talentu ,

dziki temu wicia i na scenie Skarbkowskiej tryumfy,

czy to jako naiwna Tecylia w Montjoye (pierwszy wystp
d. 28. padziernika), czy tez jako dama wielkiego wiata
w Fortepianie Bery

y
jako Hóa w Okrznem . lub fertyczna

Justysia w Meku i onie
,

któr to rola poegnaa lwowsk
publiczno d. 9. listopada.

egnay j z amfiteatru oklaski , wece i bukiety, sy-

pice si gradem na scen 1

).

< )statni nowoci oryginaln, wystawion w koczcym
si roku 1868., by uwieczony przez lwowsk komisy kon-

kursow dramat Kdwarda Lubowskiego p. t. yd (d. 6

grudnia). Konkurs ten by najwymowni ejszem wiadectwem
ówczesnej stagnacyi w dziale naszego pimiennictwa drama

tycznego. Jakkolwiek termin pierwotny, przeznaczony do

nadsyania utworów konkursowych, upywa ju z dniem

30 listopada 1867. roku jednakowo o rok cay prawie mu-
siano takowy przeduy. W Kocu zebrao si 26. utworów,

w tej za liczbie nie znaleziono ani jednego, bezwgldnie

godnego nagrody.

Po dugich debatach uchwalono wreszcie wikszoci
gosów przyzna nagrod dramatowi Lubowskiego, „z tem

wszake wyranem zastrzeeniem, e jest to tylko wzgldne
uwieczenie sztuki , stosunkowo najlepszej midzy ubiega

jcemi si o nagrod". 2
) Jako zastrzeenie komisy i konkur-

sowej okazao si zupenie usprawiedliwionem
,
gdy yd

') Dziennik literaki 1869. Nra- 45 -fi.

2
) Dziennik literacki 1868. Nr 46.
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przedstawiony na scenie lwowskiej, upad po pierwszem

zaraz przedstawieniu, potpiony jednogonie przez krytyk 1

).

Ta sama komisya konkursowa, przybrawszy sobie

jeszcze kilku czonków z poza swego grona, postanowia si

zaj spraw pomnika dla . p. Kamiskiego. W dniu 4.

grudnia odbyo si przedstawienie Zabobonu na ten cel

przeznaczone. Niestety, teatr zaledwo do poowy by za-

peniony.

Rok 1869 by ostatnim w cigu szeciolecia , na które

Miaszewskiemu udzielono koncesyi. Nie dziw wic, e rok

ten by widowni zacitych sporów i walk o dalsz

dzieraw teatru lwowskiego. Nigdy moe dotychczas nie

by nasz teatr przedmiotem tak ywego zajcia , które wy-

woane zostao sprzecznymi gosami prasy, adresami, kontr-

adresami. Przyzwoito nie pozwala odtworzy zupenie

wiernie polemiki, toczcej si midzy oboma obozami. Czy-

telnik sam osdzi
,
czy walka ta toczya si w imi zasady,

czy te — jako zwykle u nas — gwoli prywaty....

W urozmaiconym repertuarzu zaznaczy nam wypadnie

brak utworów oryginalnych, zastpionych jedynie przez

fraszki, lub prace pozbawione wyszej wartoci. Ukazyway
si wic na scenie zrczne fraszki okolicznociowe Urba-

skiego Pochód z pochodniami (d. 4. stycznia 3
), Po wystawie

paryskiej (d. 8. marca) i wesoa , cho paska potrosz

Tajemnica (d. 19. marca) Stanisawa Dobrzaskiego.

Komedyjka napisana przez anonima, p. t. Pseudonim

(d. 3. marca), staa si wbrew woli autora pamfletem wy-

mierzonym przeciw prasie, gdy artyci ukazali si w niej

ucharakteryzowani za znane osobistoci w publicystyce.

Wielk równie burz wywoali Dzisiejsi, czteroaktowa

komedya Koziebrodzkiego , w której dopatrywano si

») Dziennik literacki 1868. Nr. 50. - Gazeta Narodowa .Nr. 283. -
Dziennik Lwowski JSr. 287.

)
„Pochód l pochodniami" przeoony zosta na jzyk czeski

w tyme roku przez Franciszka Slama,
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wstecznych tendencyi (d. 10. lutego). To samo dramat

przez A. Z. i W. 8. Emigrant w Galicyi (d. 21. marca),

tak dla swej rozwlekoci, jak dla zawartej w nim myli

t romtadratycznej , zosta bardzo surowo potpiony.

Jedynem dzieem oryginalnem, które zyskao ogólny

aplauz, bya mieszczaska koraedya Michaa Bauckiego

Polowanie na nu;a (d. 20. stycznia'). Oliwalono i to ory-

ginalne i typy nowe, niezuyte, wprowadzone przeze

na scen
Wyborna gra Linkowskiego (Walenty) i Huberto-

wej (Babka , przyczyniaa si wielce do powodzenia kome-

dyi, któr zaskarbi sobie Baucki niezaehwiau sympaty
Lwowian, jaka mu towarzyszy podzi dzie

Przewaajca w repertuarzu zimowym liczba przeka-
dów, wykazuje staranny wybór dyrekcyi , dziki któremu

ukazay si koinedye : Dziennikarze Freytaga fd. 12. sty-

cznia), Sardou Safandniy fd. stycznia
) , Dumanoir

i Breville Fanfaroni XIX. wieku id. 1. marca) i Belota

Systematyczni maonkowie (d. 19. marca).

Z dramatów przedstawiono : Birebpteitferowej Afagdala,

(d. 2(5. lutngu) i Dumasa Dian de Lys ( d. 5. marca), która

nie wywoaa spodziewanego wraenia. Operetka daa w tym
sezonie dwie nowoci, a mianowicie : Zotego chreszczyka

Hosslego (d. ó. stycznia) i Chochlika Dunieckiego (d. 8.

marca 7
).

Przygotowujc si do letniego sezonu, uda si Mia-
szewski do Warszawy, zkd sprowadzi Marcelin Biedro-

sk (Borkowsk) i Leszczyskiego Bolesawa. Biedroska

przybya tylko na szereg gocinnych wystpów i jako ar-

tystka dobrej szkoy, zyskaa zasuone uznanie tak w Bie-

dnej (d. 10. kwietnia) jak i w cigu dalszych swych wyst-
pów 3

). Jej te zawdziczy naley wprowadzenie na repertuar

') Gazeta iNarodowa 186!». Nr. 18. — Dziennik Lwowski ^r. 28.

2
) .,Chochlik

u zyska niezwyke powodzenie na berliskiej scenie

Krolla
,
przedstawiany p. t. „Der Teufel ist los".

') Dziennik literacki 1869. Nr. 18.
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gonej sztuki Dumasa Pojcia pani Aubray (d. 23.

kwietnia), w której popisowo odtworzya rol Janiny.

Równoczenie z ni przyby Leszczyski, który po pier-

wszym wystpie jako Karol w Zbójcach (d. 18. kwietnia),

zaliczony zosta w skad lwowskiego towarzystwa i rokowa

ogromne nadzieje, jako bohater trajiczny. Majestatyczna

postawa, gos donony i niezwyka sia w grze, skaday si

na niepospolita potemu warunki. Niestety , brako modemu
artycie chci do pracy. Szkicowe, pobiene traktowanie

kreacyi sobie powierzonych, które mu zrazu, jako po-

cztkujcemu, pobaano, stao si dla zwyk mod, Gra

jego sprawiaa wraenie dziwacznej mozaiki, w której obok

artystycznie zakrelonych konturów, spotkae pospolite, ra-

ce trywialnoci i niedbaem wykonaniem szczegóy. Takim

pozosta Leszczyski i w cigu dalsszego swego zawodu

artystycznego.

Z wiosn 1809 roku zaszy równoczenie dwa wa-
niejsze wypadki w dziejach lwowskiego teatru. Pierwszym

z nich, byo powstanie Towarzystwa przyjació sceny naro-

dowej, drugini postawienie na porzdku dziennym kwestyi

teatralnej. Towarzystwo przyjació sceny, zawizane w dniu

18. marca t. r.. uzyskao w miesic póniej prawn egzy-

stency i w dniu 2(5. maja odbyo pierwsze walne zgroma-

dzenie. Zebrao si na nie blizko 280 czonków, którzy

uchwaliwszy na wniosek Królikowskiego zwoanie ludowego

wiecu w sprawie zniesienia niemieckiego teatru we Lwowie,

przystpili do wyboru wydziau. Zasiedli w nim : J. A. Fre-

dro (prezes), Piotr Gros (wiceprezes), Mieczysaw Chrza-

nowski (sekretarz), tudzie jako czonkowie: Groman

Platon Kostecki, Karol Królikowski, L. Pieroyski,

F. Pitkowski, A. Urbaski. Nowoutworzony wydzia

rozpocz sw dziaalno w kierunku zawizania

szkoy dramatycznej i agitacyi w sprawie zniesienia nie-

mieckiego teatru. Jako ju w dniu 31. lipca przedoono
Wydziaowi krajowemu, Radzie miejskiej i innym instytu-

eyom publicznym plan utworzenia szkoy, z prob o po"

'parcie materyalne, a zarazem pojawiy si we wszystkich
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lokalach publicznych petycye, domagajce si zniesienia

sceny niemieckiej. Niebawem pokryy je tysice podpisów,

tembardziej, i teatr niemiecki, wiodcy ndzny ywot pod

dyrekcy Kóniga, zbankrutowa po raz nic wiadomo który

z rzdu, mimo wystpów gocinnych gonej Geistinger.

Artyci niemieccy ajali publicznie dyrekcy w afiszach roz-

lepionych na rogach ulic. Niektórzy z nich urzdzali kon-

certy w ogródku Kisielki... Równoczenie z powstaniem

Towarzystwa przyjació sceny
>
wypyna na porzdek

dzienny kwestya dzierawy teatru na dalsze szeciolecie.

Ju w kwietniu Wydzia krajowy zwróci uwag ksicia

kuratora Jabonowskiego, i nie omieszka si sprzeciwi,

gdyby kuratorya bez konkursu zechciaa nadal wydziera-

wi teatr Miaszewskiemu ). Przychylny mu osobicie ku-

rator waha si zrazu z rozpisaniem konkursu, w kocu
musia ustpi, zwaszcza, e w dniu 17. czerwca deputa-

cya zoona z Henryka Szmitta, 7itoda hr. Borkowskiego
i Dra Pomianowskiego wrczya mu adres dajcy konkursu,

wydrukowany poprzedmo w Gazecie Narodowej, a zaopa-

trzony w 400 podpisów a
). Poprzednio ju wrczy Mia-

szewski kuratoryi adres domagajcy si, by jemu, nie komu
innemu oddano teatr. Konkurs zosta ogoszony dnia 12.

padziernika t. r.

Wród niesychanych upaów w tym roku i gorcz-

kowej polemiki w kwestyi teatralnej — teatr wieci pustkami.

W maju powikszyo grono lwowskich artystów zaangao-

wanie Czapskiej, osoby przystojnej, lecz bez wybitniejszego

talentu. Bepertuar nic odznacza si wielk rozmaitoci.

Z sztuk oryginalnych przedstawiono komedj : Pokut Kozie-

brodzkiego (d. 2. czerwca) i Anons maeski Franc. Wa-
ligórskiego (d. 24 czerwca); z przekadów Sardou Dewotk

(Serafin, 10. czerwca). Odpiewano równie po raz pierwszy

Jaimut Moniuszki (d. 13. czerwca.) Na sezon letni pozo

sta Miaszewski we Lwowie, lecz ograniczy si jedynie na

*) Archiwum Wydziau krajowego 1869. 1. 4600 i 1. 7035,

») Gazeta Narodowa 1869, Nr. 144.
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powtórzeniu repertuaru z poprzednich miesicy, który prze-

platay produkcye arabskiego towarzystwa gimnastycznego,

bawicego w przejedzie w naszem miecie. W sierpniu

przypad zjazd braci zakordonowej na uroczysto rocznicy

Unii lubelskiej. W programie uroczystoci figurowao te
przedstawienie w teatrze (d. 11. sierpnia), na które zoyy
si : akt pierwszy Zabobon , wyjtek z opery Ukrainka

i obraz z ywych osób p. t. Zygmunt August na tronie.

Zakordonowi gocie przepenili wespó z Lwowianami

teatr po brzegi. Oklaskiwano z zapaem okolicznociowe

piewki nigdy nie starzejcych si Krakowiaków, lecz entu-

zyazm widzów doszed kulminacyjnego punktu dopiero pod-

czas przedstawienia Ukrainki, mieszczcej w sobie mnóstwo

alluzyi do jednoci Polski, Rusi i Litwy. Kwieciska i Kon-

cewicz zbierali niezliczone mnóstwo oklasków
,

którymi

zniewolono artystk do powtórzenia nastpujcej dumki

:

Nad Podilem, Ukrainow,

urawli etiy,

0 Stefan i i Ostalim
Diiinku zapinyy.

Czorne mor szuuiyt l>urj< w.

Step mohylnyj pacze...

Hde koroli i hctinany,

Hde dity Roza^ze V

•awra wiata aobyt sia

,

Oia Sicz w aou

,

Ani szuinki , ani dumki

.

Ruska Maty w hrobi

!

Pomyuje Boh Spasytel

.

Dast' nam woskresenie

!

Pryjmit wit , i mid zo stepu

1 sercia darenie

!

Jeszcze pohulajet czajków

Kozak w synich wodach,

A w Kremyni dzwin promowyt

O Kozackich szkodach.
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\nhe naszoj uiaty. Pnlszczi

Kurhan otweraje.

Hulaj tohdy Laszo ridnyj,

Stop nam s//-/e xaliraj«'-

!

Obraz z ywych osób, odsoniony przy odgosie

:

Jeszcze Polska nie zgina! zakoczy uroczyste przedsta-

wienie, które pod kadym wzgldom zostawio w pamici

uczestników bardzo mie wspomnienie.

W poowie sierpnia by teatr polski przez dziesi

dni zamknity, zakoczy za sezon ów letni obraz wojenny

ze piewami i tacami Jenera Bnu iv Siedmiogrodzie (dnia

28. sierpnia), przerobiony przez A. Urbaskiego podug
wgierskiego tekstu E. J. liakaya z muzyka. Ellenbogena

i liotha. Bem cieszy si we Lwowie wielk popularnoci,

jakkolwiek . p. .firn Lam wzi ze assumpt do wyraenia

w swej kronice podzikowania dla dyrokcyi, i tak dzielnie

popiAra krajow pirotechnik...

Radcy pana radcy Bauckiego rozpoczli w dniu Z

wrzenia sezon zimowy, cigajc tumy publicznoci do

teatru. Zaradzajc cigym utyskiwaniom na luki w perso-

nalu lwowskim, z którego wieo ubyli Dobrzaski i Teksel,

sprowadzia dyrekeya nowy zastp artystów na szereg go-

cinnych wystpów. Przyby wic mierny tenor Sohaczewski

wraz z on, wystpujc w komedji i dramacie, stary ru -

tynista, komik, Adolf Delhau wraz z córk Józef i Joanna

German, artystka znana tu z lat dawniejszych, obecnie za-

angaowana do ról salonowych. Najwaniejszym nabytkiem

byo przybycie Józefy Delhau, ( Woleskicj ), która po raz

pierwszy wystpia w dniu 20. padziernika w Biednej.

Bya to osoba bardzo jeszcze moda, dziecko prawie. Ujmu-

jca powierzchowno, gosik dwiczny, poprawna dckla-

macya i pewna rutyna, jak nabya od lat najmodszych,

wystpujc na scenie — zjednay jej u wstpu sympatye

publicznoci. Modziuchna artystka miaa talent niezaprze-

czony w zakresie lirycznym ; obarczanoj jednak bez przer-

wy rolami dramatycznemi, wymagajcemu siy, której nie
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posiadaa, i — zwichnito zupenie jej sceniczn karjer.

Póniej grywaa przyzwoicie role naiwne, w kocu staa
si, ezem jest obecnie — uyteczn aktork. Grerman w ro-

lach salonowych (Zuzanna w wiartce papieru ; pierwszy

wystp d. 29. padziernika), bya równie podan akwi-

zycy ;
mniej fortunnie wiody sic. artystce role dramatyczne

(Amelia w Mazepie), w których próbowaa swych si w pier-

wszych chwilach pobytu na lwowskiej scenie. Mówic o de-

biutach, wspomnie w kocu wypada o wystpie Ostrowskiej

w Dziesiciu córach, (d. 15. padziernika) piewaczki, obda-

rzonej adnym, lecz niewystarczajcym dla sali skarbkowkiej

gosem.

Tymczasem w miar zbliania si terminu rozstrzy-

gnienia konkursu teatralnego, polemika w tej sprawie zaogniaa

si coraz to bardziej, .ko kandydatów do dyrekcyi, wy-
mieniano Wadysawa oziskiego, Józefa Rychtera, Jana

Królikowskiego, Stanisawa Komiana i hr. Eugeniusza

Oetnera, który nawet ogosi wielce obiecujcy program

swej przyszej dziaalnoci w amach Gaeety Narodowej 1
).

Organ . p. Jana Dobrzaskiego z elazn wytrwaoci
walczy z Miaszewskim i jego zwolennikami.

Nie zawahano si nawet odsoni przed okiem swych

czytelników rozmaitych tajemnic redakcyjnych, majcych
charakter cile prywatny 2

), a w polemice z Dziennikiem

Polskim i Lwowskim, bronicymi Miaszewskiego, przekra-

czano niejednokrotnie granice koleeskiej kurtoazyi 3
).

"W spokojnym a obszernym wywodzie stan te w obronie

Miaszewskiego Aureli Urbaski wydajc broszur p. t. Kry-

tyczny pogld na spraw teatru polskiego we Lwowie.

W odpowiedzi na to spotkaa go ze strony Gazety Naro-

dowej brutalna recenzya najwieszej jego pracy scenicznej,

dramatu Aktorka, obraajca wprost uczucie publicznej

moralnoci... Walka o teatr przeniosa si i na grunt kra-

>) Gazeta Narodowa 1869. Nr. 315.

2
) Gazeta Narodowa 1869. Nr. 316 i nastpne.

a
) Gazeta Narodowa 1869. Nr. 285.

Digitized by Google



314

kowski, gdzie Kraj tamtejszy ogosi szereg artykuów wy-

mierzonych przeciw Miaszewskiemu, które wyszy nastpnie

w osobnem wydaniu p. t. Konkurs na Teatr Lwowski.

Wród cigych swarów i namitnej polemiki, min
padziernik i listopad. W cigu tego czasu nie wystawiono,

prócz tómaczonych z obcej literatury kilku fraszek, a-
dnego wartociowego utworu, któryby zasugiwa na wzmian-

k. W dniu 28. listopada w wielkiej sali ratuszowej nastpio

uroczyste otwarcie szkoy dramatycznej wród przemów J.

A. Fredry, Królikowskiego, Zawadzkiego i innych. Program

nauk obejmowa dwa kursy jednoroczne, na których, prócz

gramatyki, historyi i literatury polskiej, oraz muzyki i taca,

miano uczy dramaturgii teoretycznej, estetyki, psychologii

i jzyka francuskiego. Kierownictwo szkoy powierzono

Królikowskiemu, który wykada zarazem dramaturgi.

Nadto zaproszono jako nauczycieli : Czarnkowskiego (jzyk

francuski), Dziedzickiego (historya polska i powszechna),

A. Urbaskiego (jzyk i literatura polska), W. Zawadzkiego

(estetyka i psychologia); taców uczy Popiel, fechtunku

Marie, ruchów i zachowania si na scenie Wilkoszewski.

Od kandydatów wymagano przynajmniej ukoczonych czteru

klas gimnazyalnych lub realnych, od kandydatek równie

pocztkowego wyksztacenia. Opata roczna wynosia 12 zr.

Z wyjtkiem Królikowskiego, który jako zmanierowany

aktor starej daty niezdolnym by na kierownika tak wanej
instytucyi, reszta grona nauczycielskiego dawaa dostateczn

gwarancy jej powodzenia. Uczyli bezinteresownie a gorli-

wie ; uczniowie za z zapaem korzystali z udzielanej nauki.

Faktyczne otwarcie szkoy nastpio w dniu 1. grudnia

t. r. wt lokalu odstpionym bezpatnie przez kuratory fun-

dacyi Skarbkowskiej. Kuratorem szkoy zamianowano Mi-

aszewskiego, który z trudnych do zrozumienia powodów,

dziwn w obec niej okaza niech i lekcewaenie. Oko-

liczno ta nie moga' wpyn dodatnio na los tej modej

instytucyi. Liczba uczniów i uczennic sigajca zrazu po-

wanej cyfry 48, (przerzedzona usuniciem niezdolnych do

liczby 24 osób), spada z kocem roku do dwunastu osób.
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Ci jednak pracowali gorliwie i z grona tego wyszed zastp

bardzo poytecznych pracowników na scenie, którzy mniej

lub wicej wybitne zajli stanowiska. Prócz pracujcych na

scenie lwowskiej: Lewickiej, Nieczglcwskiej , Lewandowskiej

oraz Dworskiego, Kiczmana, Skalskiego, Walewskiego, Wy-
sockiego i Zakrzewskiego, wyszy z tej szkoy : Wojnowska

(na scenie krakowskiej), Trzaskowska (zmara na prowin-

cyi), wreszcie Stpowski (w Krakowie). Takim by rezultat

dwuletniej niespena egzystencyi tej szkoy. Lecz wrómy
do przerwanego toku opowieci. W dniu 9. grudnia 186*9

rozstrzygny si losy teatru lwowskiego na dalsze szecio-

lecie. Rada administracyjna fundacyi, mimo oporu delegatów

Wydziau krajowego, Pietruskiego i Smarzewskiego, którzy

popierali kandydatur hr. Cetnera lub Komiana, uchwalia

wikszocijednego gosu fks. kuratora), zgodnie z wnioskiem

delegatów miejskich (Gbarzewskiego i Kornela Hoffmana),

wydzierawi teatr Miaszewskiemu na dalsze szeciolecie.

Udao si wszake delegatom Wydziau krajowego doda
do kontraktu dzierzawngo warunek, i czynnoci dyrekcyi

ulega bd kontroli komisyi artystycznej, mianowanej z ra-

mienia Wydziau krajowego. Doniosa wano tego zastrze-

enia okazaa si w niedalekiej przyszoci.

Orzeczenie Rady administracyjnej wywoao silne roz-

goryczenie w obozie nieprzych}rlnym Miaszewskiemu. Tern

te chyba wytómaczy przyjdzie nietaktowne komentarze,

jakich pozwolia sobie Gazeta Narodowa w obec decyzyi

Rady administracyjnej wyraajc si w ubliajcy sposób

o jednej z najbardziej szanowanych w miecie osobistoci,

której nieobecno miaa zdaniem tego pisma przechyli szal

zwyciztwa na stron Miaszewskiego *).

Po przesileniu dyrekcyjnem, oywi si niezwykle re-

pertuar grudniowy. Po dramacie Urbaskiego Aktorka

(d. 6. grudnia), przedstawiono obraz dramatyczny Karola

Piekowskiego Scena za scen (d. 17. grudnia) i wznowiono

sielank Brodziskiego Wiesawa (d. 20. grudnia) w przc-

') Uazeta Narodowa 180U. ^ra 320—
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robieniu Krystyna Ostrowskiego i z muzyk Dulckcna.

Z przekadów odegrano mierny dramat z francuskiego Upa-

dek ministra (d. 19. grudnia), zakoczono za burzliwy rok

1869. efektownym dramatem Sardou p. t. Ojczyma (d. 26.

grudnia) w przekadzie M. Chrzanowskiego. Wspaniae

dekoraeye i kosztowna garderoba miay za zadanie po-

krycie pewnych niedostatków w artystycznem wykonaniu

dramatu.

Rok 1870. rozpoczto Zemst pani hrabiny (d. 3.

stycznia), trzyaktow komedy Z. Sarneckiego, która mimo
pobaliwej krytyki, nie zdoaa si duej utrzyma na sce-

nie. Smutny los Sarneckiego podzielili tym razem: Asnyk ze sw
komedj Walka stronnictw (d. 12. stycznia), której brako

zasadniczego warunku dobrej komedji — t. j. naturalnoci,

i Szujski z komedj Dwór królewicza Wadysawa (d. 14.

stycznia — zupenie niesceniczn. Szczliwszym by Leo-

pold hr. Starzeski, który w tym czasie wystpi z drama-

tem osnutym na tle wypadków ukraiskich w r. 186*1 p. t.

U wyomu (d. 8. kwietnia), stworzywszy utwór odpowiada-

jcy wymogom scenicznym, a zalecajcy si wykwintn
form i poetycznym polotem. W repertuarzu tómaczonym
pierwsze miejsce przypado w udziale Dumasowi (synowi).

Z dzie jego przedstawiono w tym sezonie po raz pierwszy

Dame Jcameliow (d 3. stycznia) z Rudkiewiczówn w roli

tytuowej i wznowiono Pówiatek (d. 18. lutego), w którym

German jako Zuzanna cieszya si wielkim sukcesem. Ko-

medy Meilhaca i Halevyego Sekretarz ambasady (d. 6.

kwietnia- podobaa si ogólnie, natomiast mniej korzystne

wywoay wraenie dramat Jalina Syn chrzestny (d. 22.

kwietnia) i przestarzaa koracdya Picarda Wielki wiat
maego miasteczka (d. 9. marca). Fraszka O cidcbie i wodzie

(d. 4. marca) zawdziczaa swe powodzenie znakomitej grze

Romany Popiel.

Zarzuciwszy repertuar operetkowy, dawaa dyrekeya

w tym sezonie przedstawienia zoone z wyjtków z rozma-

itych oper (Ernanij Trubadur, Af'rykanJca)
}
w których brali

udzia bawicy chwilowo we Lwowie Leopold Miaszewski,
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(baryton), tenor Wojnowski, Kwieciska i Wajcówna, wy-

stpujca równoczenie na scenie niemieckiej.

Z pocztkiem tego roku powikszy si pcrsonal na-

szej sceny przybyciem Wadysawa Wolaskiego (Woleskie-

go). Mody ten artysta odbywa poprzednio nowicyat sce-

niczny w doborowem towarzystwie Sztengla w Stanisawo-

wie, a nastpnie w teatrze krakowskim. Pod wzgldem in-

dywidualnoci by Woleski ideaem kochanka w trajedyi

lub w dramacie. Twarz wyrazista, smuka postawa, gos

doniosy i dwiczny — oto warunki, jakiemi natura wypo-

saya artyst. Zapa i temperament bez ladu refleksyi,

fantazya niepohamowana poczuciem artystycznej miary, brak

obmylanej pozy, skutkiem czego postawa artysty niejedno-

krotnie sprawia na scenie wraenie automatu — oto zalety

i wady gry Woleskiego Nieprzecigniony Karol Moor,

wyborny Kassyo, peen zapau modzieczego Laertes, fan-

tastyczny Kirkor, sztywnym, wymuszonym bywa Woleski
w komedyi salonowej. Zbroja lub kostyum bardziej mu
przystaway ni kosmopolityczny frak lub tuurek XIX.

wieku. Brak refleksyi uczyni dla niedostpnym zakres

ról z odcieniem charakterystycznym, w których swego czasu

mniej korzystnie si swych dowiadcza, natomiast dramat

romantyczny pozosta waciw sfer dla talentu artysty.

Wolaski (gdy tego pseudonimu uywa w pierwszych

latach zawodu artystycznego) wystpi po raz pierwszy na

skarbkowskiej scenie jako Ferdynand w Intrydze i mioci
d. 2S. stycznia), i mimo, i w Leszczyskim znalaz u wst-

pu niebezpiecznego rywala, zdoa wnet zwróci na siebie

uwag krytyki i zyska uznanie publicznoci. Praca i sta-

ranno modego artysty wyróniay go korzystnie wród
caego otoczenia, które nie grzeszyo ni jednem, ni drugiem.

Na sezon letni sprowadzia dyrekeya na szereg go-

cinnych wystpów Jana Królikowskiego i Modrzejowsk.

Królikowski rozpocz swe wystpy z pocztkiem maja,

i prócz kreaeyi znanych ju z dawniejszej bytnoci odegra

Kupca weneckiego. Tym razem artysta warszawski nie móg
si uskara na brak gocinnego przyjcia w Lwim grodzie.

Digitized by Google



318

Prócz uznania, jakie mu towarzyszyo na sennie, podejmo-

waa go uroczystym bankietem dyrekeya, a nastpnie To-

warzystwo przyjació sceny w hotelu George'a i Kornel

Ujejski w wiejskiej swej sadybie w ubrzy. Niestety nie-

spodziana sabo przerwaa szereg wystpów Królikowskiego,

który nastpnie musia powraca do Warszawy. W ostatnich

dniach czerwca zjechaa do Lwowa Modrzejowska (d. 26.

czerwca), juz jako artystka sceny warszawskiej. I znów

ujrzeli j Lwowianie w Maryi Stuart, w Starych kuwak
rach, w Adryennie, w Waler kobiet, w Pannie matce i

w BalUli. Najwiksze wszake wraenie wywoa jej wystp
w Ronieu i Julii, gdzie i Wolenski (Romeo) rycerskie, jako

amant w trajedyi zdoby sobie ostrogi.

Równoczenie Romana Popiel bawia w Warszawie,

wystpujc gocinnie na tamtejszej scenie. Dyrekeya teatrów

warszawskich nic omieszkaa zaangaowa utalentowanej

artystki od jesieni t. r.

Po wyjedzie Modrzcjowskiej, teatr w drugiej poowie

lipca zosta zamknity. ókowski zapraszany na wystpy
przez wydzia Towarzystwa przyjació sceny i przez dy-

rekcy, wymówi si od tego zaszczytu saboci. Toczca

si walka midzy Francy a Prusami zajmowaa gorco ogó
polski, sympatyzujcy a nadto z Napoleonidami. Wyrazem
tych uczu byo zapewne przedstawienie dramatu Dupeu-

tego Napoleon (d. 7. sierpnia); przedstawiono nadto w Sier-

pniu jedyn nowo, dramat Afrykanka (d. 15. sierpnia)

przerobiony z tekstu Scribego do opery Mayerbeera

przez Ago.

Haniebna kapitulacya pod Sedanem odbia si i u nas

dononem echem i dziwnem losu zrzdzeniem zwycistwo

pruskiej pickelhauby stao si we Lwowie hasem do walki

na mier i ycie przeciw miejscowej scenie niemieckiej.

Wprawdzie ju w kwietniu t. r. wysao Towarzystwo przy-

jació sceny deputacy do Tronu z prob o zwolnienie fun-

dacyi Skarbkowskiej od ciaru utrzymywania sceny nie-

mieckiej kosztem sierót i starców, którzy nie mogli si

doczeka errekcyi zakadu dla nich przeznaczonego. To-
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czyy si wprawdzie ju od roku ukady w tej mierze

midzy rzdem a krajem. Gwatowna wszake agitacya,

dca do zniesienia niemieckiego teatru, rozpocza si do-

piero we wrzeniu. Wywoaa j buta i arrogancya nie-

mieckiej dyrekcyi, któr po czterech poprzednio zbankrutowa-

nych przedsibiorcach otrzymaa w roku poprzednim Anna

Loeve z wieym zasikiem 5000 zr. Otó pani Loeve prze-

rachowaa si liczc na polsk gocinno i odpacajc za

takow lekcewaeniem urzdzia w dniu 11. wrzenia uro-

czysty obchód zwycistwa Prus pod Sedanem, w czasie

którego powieway ze sceny sztandary pruskie i przy od-

gosie Wacht am Rhein odsoniono obrazy z pola walki.

Gone oburzenie zawrzao w caera miecie. Za Ga-

zet Narodow, która w tej walce niezaprzeczalne pooya
zasugi 1

), cae dziennikarstwo zawoao jednym gosem:
Precz z teatrem niemieckim! Wydano odezw, wzywajc
polsk publiczno, by stronia od tego teatru. Wyrzucono

atiszc niemieckie z wszystkich publicznych lokalów, a wy-

dzia Towarzystwa przyjació sceny upomnia si u delega-

cyi wiedeskiej by przyspieszya zaatwienie sprawy zniesienia

przywileju. Wytykano w pismach po imieniu i nazwisku

tych, którzy uczszczali na niemieckie przedstawienia.

W zapale tej walki pofolgowaa nawet Miaszewskiemu
nieprzychylna mu dotychczas prasa. Niestety, nie chcia on

skorzysta z tej szczliwej sytuacyi i popenia bd za

bdem, które w ostatecznym rezultacie przyczyniy si do

jego upadku. Sezon zimowy rozpocz si, podobnie jak

w latach poprzednich od debiutów. Szereg ich rozpocza
warszawianka, pani Rakowska w Klarysie HarIove (d. 7.

padziernika), poczem nastpiy wystpy Mikulskiego w Pod-

stpie pana kapitana i Maryi Deryng w Poarne w klasztorze

(d. 28. padziernika). Powróci te na scen po trzyletniej

przerwie Hubert, natomiast ubyy dwie tak wybitne siy

') Gazeta Narodowa codziennie poczwszy od dnia 14. wrzenta t. r.

zamieszcza na czele kroniki artyku zaczynajcy si od: Precz z teatrem

niemieckim

!
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jak Wikoszewski i Tlomana Popiel. Wilkoszewski zgas na

suchoty w dniu 10 listopada t. r. w Sassowie, za Popie-

lówna w dniu omnastego tego miesica poegnaa lwowsk
publiczno przedstawieniem, danem na dochód szkoy dra-

matycznej. Z debiutów tegorocznych jedynie korzystnem
byo przybycie modziuchnej. bo liczcej zaledwo lat czter-

nacie, Maryi Deryng !

).

Derynanka zaangaowana zostaa w miejsce ustpu-

jcej Romany Popiel do ról naiwnych. Nie by to wszake
waciwy zakres nil dla talentu artystki, która zaledwo roz-

winwszy si fizycznie zapragna szerszego zakresu dla

swej dziaalnoci. Kole naiwne, zainaugurowane Adryenn
w Polarze iv klasztorze, a grywane przez artystk w pier-

wszym roku pobytu na scenie Skarbkowskiej, zdradzay
w niej talent niepospolity. Naturalno, uczucie, przejcie

si przedstawiana, rol, której zrozumienie i opracowanie

techniczne uatwiay jej rady wytrawne ojca, toroway De-

rynzance drog po tak niebezpiecznej poprzedniczce jak
bya Popiel, (idy póniej przesza do ról dramatycznych,

wówczas dopiero znalaza si w waciwej dla siebie sterze.

Okazaa jej posta, twarz wyrazista i ruchliwa, wielkie

i wymowne oko, wreszcie gos niezwykle silny a dwiczny,
zdolny do oddania caej skali uczu, zoyy si na wspa-

niae warunki, z których artystka po mistrzowsku umiaa

skorzysta. W grze jej, penej siy dramatycznej, tempera-

mentu i zapau, hamowanego w granicach delikatnie od-

czutej miary artystycznej, przebijao si zawsze odczucie

psychologiczne i dokadna analiza serca ludzkiego. Dziki

temu, kreacye artystki nie dotykay nigdy poziomu szablonu,

x

) Marya Deryng urodzona w Wilnie dnia 25. marca 18">7 roku

z ojca Kinila znanego artysty dramatycznego i Aleksandry z Wiszniewskie b.

Towarzyszc ojcu w cigych jego wdrówkach po prowincyi wyksztaceni* 4

odebraa w Krakowie i w Stanisawowie, gdzie jej rodzina duszy czas

przebywaa. Po raz pierwszy wystpia na scenie w Wieliczce ( d. 2J:>.

maja 1869 r.) w przedstawieniu urzadzonem na korzy ojca pracz Rapac-

kiego i Modraejowsk. Oraa wówczas rólk naiwnej Pauli w komedyjce

p. t. Stary jegomo.
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nciy zawsze wieoci pomysu, starannoci i ogniem

interpretacyi.

Z repertuaru zimowego po koniec roku zasuguje na

wzmiank<; wznowienie Don Karlowi (d. 7. listopada), doko-

nane z niezwykym przepychem garderoby i dekoraeyi,

oraz wystawienie dramatów: Frou-Frou (d. 10. listopada,

Meilhac i Ilalovy) i Liiubego Uczniów szkoy Karola (d. 2.

grudnia). Woleska, jako bohaterka Frou-frou, za Wole-
ski w roli Szy llera w dramacie Laubcgo, zyskali sobie

ogólne uznanie. W dziale komedji pojawiy si w tym

czasie : Sardou Fernanda (d. 30 grudnia), oraz fraszki

jak ITartmana Kady wiek ma swe prawa (d. 30. wrzenia)

i Koziebrodzkiego jednoaktówka Polubi (d. 14. listopada).

Pocztek roku 1871 zajy przedstawienia amatorskie

na korzy ofiar wojny francuskiej. Arystokracya lwowska

wystpia w styczniu dwukrotnie z przedstawieniem na rzecz

jeców francuskich, za modzie akademicka'na tene sam cel

urzdzia przedstawienie w d. 10. lutego. Przedstawienie to

zasuyo na wzmiank, gdy bra w niem udzia sdziwy
weteran sceny lwowskiej Witalis Smochowski. Omdziesie-

cioletni blisko starzec z modzieczym zapaem odegra

scen Franciszka z pitego aktu Zbójców. Publiczno urz-

dzia mu wspania owaeye, sypay si na scen wiece
i kwiaty. By to ostatni wystp sceniczny Smoehowskiego.

Na tle ostatnich wypadków wojennych osnutym by rów-

nie efektowny dramat .). Starkla, p. t. Kapitulacya Laonu

(d. S. stycznia), którym rozpoczto rok nowy. Przedstawiono

nadto z utworów oryginalnych, dramat: Spytek z Melsztyna

Ul. J. lutego), przez Juliusza Mors z Poradowa i komedye

:

ITrbauskiego Tromtadraci (d. 1(3. stycznia), Kraszewskiego

Badziwil w gocinie (d. 22. lutego), J. A. Fredry Mentor

(d. 17. marca) i Consilinm facaltatis (d. 22. mami), Kozie-

brodzkiego Balowe rkawiczki (d. 22. marca) i czyskiego

Za póno fd. 12. kwietnia) Z przekadów ukazay si tej

zimy : komedye Sardou Nowe godo (d. 8. lutego) i Czarne

dyahly (d. 10. kwietnia), Feuilleta Pokuta (d. 1. kwietnia)

i dramat Karola Gcrand Sieroty Wenecyi (d. a 7. stycznia).

Teatr polski we Lwowie. 21
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Wreszcie wznowiono niegranego od lat niepamitnych Hamleta

(d. 5. marca), i wystawiono Otella z Leszczyskim i z Wo-
lesk w gównych rolach. Hamleta przedstawiono w nie-

tbrtunnem przerobieniu K. Ostrowskiego, w którem tytuow
rol wygasza Szymaski. Odpiewano równie w tym se-

zonie operetk Moniuszki Karmaniol (d. 8. marca), za
szczupe siy wokalne tutejszej steny pomnoyo przybycie

Zakrzewskiego, który po raz pierwszy da si sysze
w Halce jako Jontek (d. :J. lutego). Rozpocza take w tym

czasie sceniczny zawód Julia Sukowska, na któr krytyka

zwrócia uwag z powodu dobrze odegranej rólki Eugeniusza

w Sierotach Wenecyi.

Jednym z popenionych przez Miaszewskiego bdów,
o których powyej wspomnielimy, byo przyjcie przeze

dyrekcyi teatru niemieckiego (od Wielkiej nocy 1871 r.)

z subwency roczn 10.000 zr. By moe, ze wzgldów
praktycznych, poczenie obu teatrów w jednej rce mogo
przynie korzyci dla sceny polskiej, lecz w kadym razie

objcie dyrekcyi wrogiej instytucyi i to wanie w chwili,

gdy przeciwko niej najarliwsza wrzaa agitacya, nie mogo
si przyczyni do podtrzymania popularnoci Miaszewskiego,

który tylu liczy niechtnych sobie. Zem, gorszeni o wiele

od przyjcia dyrekcyi sceny niemieckiej, byy zatargi Mi-

aszewskiego z Towarzystwem przyjació sceny narodowej,

zerwanie cznoci z utrzymywan przeze szko, wreszcie

zaoenie Kurjera teatralnego, (w padzierniku 1870 r.)

Pisemko to majc za zadanie bronie Miaszewskiego wobec

nieuzasadnionych zarzutów prasy, szkodzio mu raczej ni
pomagao, gdy karczemnym swym tonem dranio tylko

przeciwnika.

Z kocem maja zawitaa po raz trzeci na scen skarb-

kowsk Modrzejowska, podejmowana z niezwykym entu-

zyazmem przez wszystkie koa towarzyskie naszego miasta.

Prócz ról dawniejszych, wystpowaa warszawska artystka

w Pannie de Belle Me, w Don Karlosie (Eboli), w Halszce,

w Byanie Moreta, a nastpnie z przybyym w poowie maja
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Janem Królikowskim w Hamlecie. Dla Lwowian bya to

niezwyka biesiada, artystyczna. Królikowski po trzech wy-

stpach, wyjecha ze Lwowa. Z kocem czerwca zakoczono

sezon teatralny, z powodu odnowy wntrza sali skarbkow-

skiej. W poowic lipca zrobio wprawdzie towarzystwo

lwowskie wycieczk do Brodów, lecz nie znalazo tam po-

wodzenia. Najwiksze wzgldnie wraenie wród ludnoci

polskiej Jerozolimy wywara Halka z Kwiecisk i z Za-

krzewskim w gównych partyach. Z kocem lipca usku

teczniono odwrót z Brodów do Lwowa.

Zatarg midzy dyrekcy a zarzdem szkoy drama

tycznej przybra powaniejsze rozmiary, gdy na popis szko-

y w czerwcu Miaszewski odmówi wynajmu sali.

By to ju trzeci z rzdu popis tej szkoy, gdy pierwszy

odby si jeszcze dnia 28. kwietnia r. z. w obecnoci Jana

Królikowskiego i ksicia kurator.- , na drugim za popisie ode-

grano z powodzeniem komedyjki Takie to one wszystkie

i Przed niadaniem (d 3. lipca J870 r.). W maju 1871. r.

Królikowski Karol zrezygnowa ze stanowiska kierownika

szkoy, które powierzono W. Zawadzkiemu, równoczenie

za Miaszewski zoy godno kuratora szkoy. Zatarg

midzy nim a wydziaem Towarzystwa przyjació sceny, wy-

woa polemik w Gazecie narodowej*), która sprawi musiaa

bardzo niekorzystne wyobraenie o dyrekcyi. Wobec odmowy
Miaszewskiego, popis musia si odby w ujedalni obok

klasztoru Karmelitów, w której 'urzdzono prowizoryczn

scen. Tu te odbyo si w dniu 13. czerwca przedstawienie

wykonane przez uczniów szkoy, a zoone z prologu

Bronisawa Zawadzkiego, p t. W Krainie sztuki, z dramatu

Wóczga i z komedyjki Nikt mi nie zna.

Gra Trzaskowskiej (Marya) i Walewskiego (Piotr)

w dramacie, za Skalskiego (Kacper) w komedyjce, zrobia

bardzo dobre wraenie. Trzaskowska, Nieczglewska, Woj-

nowska i Manowska weszy w zimowym sezonie w skad
personalu lwowskiego.

Nie wiodo si Miaszewskiemu i w dalszym cigu lata

W sierpniu przypad zjazd Wielkopolan we Lwowie, jemu
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winc powierzono obowizek przyjcia, goci przedstawieniem

tcatralnom , które si odbyo w dniu 14. t. m. Myl urz-

dzenia przedstawienia pod goom niebem w miejscu, gdzie

ongi sta amfiteatr letni Bogusawskiego (w ogrodzie; Za-

wadzkich), bya wcale fortunn. Dopisay mu i pogoda

i wybór sztuki (Zabobon) i wykonanie takowej.

Cao dobre wraenie wywoane tein przedstawieniem,

zepsuy jednak paskie figle (Halon (iambetty, Mitraillcza

' t. d.J, nieodpowiadajee powanemu nastrojowi uroczystoci,

ni te godnoci narodowej sceny. Publiczno podraniona

niemile tern urozmaiceniem programu — wysykaa Mia-

szewskiego 1

).

Równoczenie toczyy si ukady w sprawie znie-

sienia niemieckiego teatru, na który cli przyspieszenie

energicznie napiera Jan Dobrzaski 2
). Sprawa ta podniesiona

,

w sejmie jeszcze w roku 18151). (d. S. marca), ugrzza
w trakcie rokowa midzy rzdem a wydziaem krajowym

przez trzy lata w ministeryum spraw wewntrznych i dopiero

nalegania deputacyi wiedeskiej zdoay wykoata odpowied
rzdow ( w d. 0. sierpnia 1870 r.). Ówczesny minister dla

spraw wewntrznych br. Hohenwarth zgadza si na prze-

doenie proby do tronu o uwolnienie tundaeyi Skarbkow-

kiej od obowizku utrzymywania teatru niemieckiego, jeeli

zarówno gmina jak tundacya zrzekn si wszystkich ko-

rzyci pyncych z przywileju nadanego Skarbkowi i upra

sza bd o zupene zniesienie takowego. Zgodziy si na

to danie zarówno kuratorya zakadu Skarbkowskiegc jak

gmina miasta Lwowa , która zastrzegaa sobie prócz innych

pomniejszej doniosoci warunków, take i ten, by tundacya

obowizan bya do utrzymywania teatru polskiego po rok

189:i w gmachu Skarbkowskim. Z kocem wrzenia t. r.

pertraktacye midzy rad miejsk a tundacy skarbkowsk
zostay ukoczone i petycy w danej formie wniesiono

•) D/icunik Polski 1871. Nr 224.

>) Gazeta Narodowa 1871. Nr. 242, 284, 2 (J2.
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do namiestnictwa. W miesic póniej (d. 20. padziernika

1871. r.), najwyszym postanowieniem eesarskiem przywilej

Skarbkowski zosta zniesiony. Obowizek utrzymywania

sceny niemieckiej we Lwowie ustawa z Wielka. Noc roku

przyszego.

Tymczasem rozpocz si w dniu t. wrzenia sezon zi-

mowy w odnowionym teatrze, zainaugurowany dualistycznem

przedstawieniem, zoonein z Zemsty i z niemieckiego Tru-

badura.

Usunli si w tym czasie ze sceny : Hubortowa jako

emerytka i oboje Wolescy, którzy przenieli si na scen

poznask, owiadczywszy poprzednio w Gazecie Narodowej 1

),

ze wobec obecnego kierunku sceny lwowskiej zniewoleni s
do opuszczenia takowej. Sprowadzi natomiast Miaszewski

z Warszawy K wiatysk, która indywidualnoci i sposobom

gry dziwnie przypominaa Modrzejewsk. PrzyIya równie

na szereg gocinnych wystpów Kakiewiczowa , która po

raz pierwszy wystpia jako Drahomira w trajedyi Weilena.

Imponujca postawa artystki, gos jej silny i dwiczny,
gra pena dramatycznej potgi, wywieray bardzo korzystne

wraenie w kreacyaeh tego pokroju co Drahomira, Ledy

Makbet, Debora lub Marya Tudor, mniej wymagajcych
poezyi, mikkoci i kobiecego wdziku. W Maryi Tudor obok

Kakiewiczowej senzacy wywoaa znakomita gra Deryn-

anki w roli Joanny. By to pierwszy etap w dramatycznej

karjerze modej artystki.

Z utworów oryginalnych przedstawiono w tym czasie

Epidemie Narzymskiego (d. 27. padziernika), przyjta bardzo

chodno i kroiochwil A. Urbaskiego Huragan (d. b\ gru-

dnia). Z przekadów ukazay sic: dramat Sia przed prawem.

I). Mole - Gentilhome - Gueront, fd. 17. listopada), i Berga

Ostatni gwardzista narodowy (d. 25. grudnia), oraz fraszki

jak: Gringoire (d. 18. grudnia
;
Bauville), Garibaldi (Rosen)

i W przedpokoju ekscelencyi (Hahn ; 18 grudnia).

*) Gazeta Narodowa 1871. Nr. 293.
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Tymczasem zbieraa si grona burza nad gow Mi-

a szewskiego. Tym razem nie w szpaltach publicystyki lwow-

skiej, lecz w sali sejmowej. Podczas rozpraw budetowych

na posiedzeniu dnia 17. padziernika przysza na porzdek

dzienny sprawa teatru lwowskiego. Na wniosek . p. Zybli-

kiewicza, uchwalony przez izbo, a wzywajcy Wydzia kra-

jowy do cilejszego czuwania nad scen polsk, pozostajc

w upadku — odpowiedzia czonek wydziau Pietruski suma-

rycznem przedstawieniem losów lwowskiego teatru w ostatnim

lat dziesitku, w którom bardzo niekorzystne da wiadectwo

o istniejcej dyrekcyi. Jako ju w dniu *i0. t m. powoa
Wydzia krajowy komisye znawców, która miaa orzec, czy

teatr pod obecn dyrekcy zasuguj o na subweneye. W skad

lej komisyi wchodzili: Witalis Smochowski , J. A. Fredro

Agaton Giller, Wadysaw oziski , Witold hr. Borkowski

,

dr. Józef Sermak i Juliusz StarkeP)

Po tej uchwale, wywoanej co prawda, w znacznej

czci nieprzyjazncin stanowiskiem prasy wobec dyrekcyi

,

nastpiy w teatrze poaowania godne zajcia, wywoane
brakiem taktu dyrekcyi. Miaszewski zapomnia si do tego

stopnia, i sam piewa kuplety wymierzone przeciwko Gazecie

Narodowej, jej redaktorowi i znawcom.... Zwolennicy Mia-

szewskiego przyjli ten wybryk oklaskami, reszta publicz-

noci sykaniem 2
). W ten sposób dyrekeya samowolnie

podkopywaa sw powag.

W grudniu (d. 9.) komisya znawców przedoya swe

sprawozdanie , które orzekao , e repertuar nie jest odpo-

wiedni, jak równie i personal , e kierownictwo nie pojmuje

swego zadania , w kocu, e wpyw sceny nic ma adnego
znaczenia wobec publicznoci. Jcdnem sowem, by to wyrok

potpiajcy, na mocy którego Wydzia krajowy wstrzyma

wypat rocznej subwencyi , mimo przedstawie ze strony

ksicia kuratora, zaniesionych w tej mierze 3
).

) Archiwum Wydziau krajowego 1871. L. 14. 750 i 14. iW.
a
) Kiujer teatralny 1871. Nr. Ul). 103.

3
) Archiwum Wydziau krajowego 1871. L. 18.030; 1872 L. 1.570.
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Ostatni nowoci, wystawion w roku 1871, bya mier-

na koniedya L. Htarzeskiego p. t. Czarodziejka (d. 29.

grudnia).

Targi midzy ^VTi laszewskim a iundacy o ustpienie

z teatru przed upywem szeciolecia, rozpisanie konkursu

i ubieganie si rozmaitych kandydatów o dyrekcy
,
byy

przedmiotem ogólnego zajcia w cigu ostatnich trzech mie-

sicy dyrekcyi Mi aszewskiego

Tytuem odstpnego wypacono 7. 00 zr. Miaszew-

skicnm, a nadto 2.000 zr. za sprawione dekoracye.

Pod wzgldem artystycznym pocztek roku 1872. nie

wiele budzi interesu.

Odegrano z dzie oryginalnych komedye : Pracowici

próniacy (d. 9. stycznia) Bauckiego i Narzymskicgo

Pan prezydent miasta Krakowa w kopotach (d. 25. lutego),

wodewil Urbaskiego Stepie - Chase (d. 24 stycznia z muzy-

.1. Iliisslego), wreszcie sabe utwory dramatyczne: czy-
skiego Jienef/at (d. 9 lutego) i Koziebrodzkiego Klaudya

(d. 20. marca). Z przekadów pojawi si jeden tylko dra-

mat Oeorge Sand Margrabia dc Vilemerc (d. Ki. stycznia),

przerobiony z powieci teje autorki.

Zanotowa równie wypadnie wystpy gocinne War-

dzyskiego (w styczniu), modego lecz utalentowanego

artysty do ról kochanków dramatycznych i Lecha Nowa-

kowskiego (w lutym).

W dniu 22. marca odbyo si ostatnie w teatrze

Skarbkowskim przedstawienie niemieckie. Odpiewano oper

Moniuszkowsk Ifrabin w niemieckim przekadzie. Nazajutrz

poegna Miaszewski lwowsk publiczno Zemst. Po uko-

czeniu komedyi, odsoniono poegnalny obraz, poczem chór

artystów odpiewa nastpujce zwrotki :

Porzucamy t<* zagony,

Które cierniem nam zasiano:

Lecz cho w inne pójdzieui strony,

Nasze serca tu zostan
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Moe kiedy niespodzianie

Jedzie nasze powitanie:

Wtedy sit- przyja odnowi,

A teraz 1>ywajcie zdrowi!

W kocu za przemówi Adam Miaszewski do publicz-

noci te sowy :

Bywajcie zdrowi ! powtarzam raz jeszcze — i przyjmcie

na poegnanie gorc z
,

któr wdziczne serce Wani
skada. Taka za wdzicznoci susznie Wam si naley.

Przez om Jat suyem Wam wiernie i wedle si moieli ,

a jeli niekiedy zachwiaem si pod ciarem obowizku

,

jeli chwilami traciem dwag, nkany wrogiemi pociski •'

Wasza aska krzepia mnie zawsze , Wasze uznanie dodawao
mi nowych si do pracy. I walczyem dalej jak.dugo walka

bva moliwa dla uczciwego czowieka ; ale w kocu musiaem
jej zaniecha, by nie ubliy wasnej godnoci. Uywano
bowiem przeciw mnie wszelkiej broni

,
jak zo tylko sic

posuguje , a wiec kamstwa, potwarzy, faszu i oszczerstwa
;

a wszystko to dla togo, aeby — jak si to dzi pokazao —
zaj moje miejsce. Walka z takim nieprzyjacielem jest poni-

ajc. Ustpuj tedy ale ustpuj z tern bogiem przeko-

naniem, c Ty, szanowna Publicznoci, oddasz sprawiedli-

wo mnie i moim nieprzyjacioom. A wic cze Ci

i wdziczno ! Bywajcie zdrowi !. ..

W ten sposób zakoczya si dyrekeya Miaszewskiego.

Burzliwy ten okres w dziejach naszej sceny zosta

przedstawiony z ca bezstronnoci, wykazujc zarówno do-

datnie jak ujemue strony dyrekeyi. Stanowczo jednak orzec,

naley, i po rok 18(>8 staranno dyrekeyi bya widoczn,

tern bardziej, i scena polska w obec niemieckiej upole-

dzan bya na kadym kroku, i trzeba byo niepospolitej

przezornoci, by w obec szczupych nad miar rodków
materyalnych kierowa pomylnie jej losami W obce znie-

sienia sceny niemieckiej, teatr polski we Lwowie wstpi
w now faz rozwoju wymaga radykalnej reorganizacyi

tak pod wzgldem kierunku, jak repertuaru i personalu. Do
spenienia tego zadania Mikiszewski , mimo tyloletniego
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dowiadczenia
,

niezaprzeczonego zmysu przedsibiorczego

i energii, by ju niezdolnym. Jedyny w stoecznem miecie

teatr polski, wymaga czowieka z wyszem, ogólnem wy-

ksztaceniem, odczuwajcego nowsze prdy literatury dra-

matycznej, rozumiejcego tendeneye modszej generacyi ar-

tystów, która po roku 1864 wystpia na scenach polskich.

Dlatego te ustpienie Miaszewskiego byo koniecznem, cho
mogo by bolcsnem dla czowieka, który rzetelnie i w dob-

rej wierze pracowa dla teatru.

Jako czowiek, pozostawi te Miaszewski przychylne

wspomnienie zarówno w gronie artystów, jak wród anton')w,

i wszystkich tych
,
którzy kiedykolwiek wchodzili w stosunek

z teatrem. Przymiotem, który mu przyzna musieli nawet

jego najzawzietsi przeciwnicy, bya rzadka w zakulisowym

wiecie punktualno w interesach i rzetelno objawiajca si

nawet w drobiazgach.

Równoczenie z jego ustpieniem
,
zakoczya ywot

szkoa dramatyczna. W padzierniku 1871 roku nowo wy-

brany wydzia Towarzystwa przyjació sceny, w skad któ-

rego weszli: Waleryan Podlcwski, dr. Sermak, Mieczysaw

Darowski, A. Stroncr, Henryk hr. czyski i Wadysaw
Zawadzki, przystpi do jej reorganizacyi. W dniu 20. t. m.

otwarto szko ponownie, przy udziale 20. uczniów.

( idy rada miejska ju poprzednio odmówia swej sub-

wencyi szkole, przeto zwróci si wydzia z prob o zasi-

ek do Wydziau krajowego
, który zbadanie stanu szkoy

zleci komisyi znawców, powoanej do ocenienia dziaalnoci

dyrekcyi teatru. Komisya ta wydaa orzeczenie , e jakkol-

wiek organizacyi szkoy nie podobna nazwa wzorow, mimo
to jednak ta instytucya, zdaniem komisyi, zasuguje na po-

parcie. Wydzia krajowy wszake nie przychyli si do za-

patrywa komisyi i subwencyi z funduszów krajowych od-

mówi. Pozostawiona wasnym siom szkoa , nie moga si

utrzyma, zwaszcza wobec zmiany w onie Towarzystwa

przyjació sceny, które si przeobrazio w akcyjne przedsi-

biorstwo celem objcia dzierawy teatru — i upada. Ostat-

ni oznaka, ycia z jej strony by popis uczniów szkoy,
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którzy w dniu 4. stycznia 1872 r odegrali komedyjk
XoH-y mismitrop i druciarz.

Na innem iiiH-jsfii wspomnielimy poprzednio o rezul-

tacie dwuletniej egzysteneyi tej instytueyi , która wsparta

odpowiednie!, moga sztuce krajowej o wiele cenniejsze od-

da usugi , ni tysice wyszafowane dotychczas z fun-

duszów kraju na ksztaeeuie problematycznych talentów

wokalnych
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Teatr pod zarzdem Komitetu zaoycieli.

Rok 1S72: Przemiana Towarzystwa Przyjació sceny w spók akcyj-

na. — Komitet zaoycieli. -- Inauguracyjne przedstawienie. — Bolesaw

Ladnowski. — Aszpergerowa , Nowakowska i Dcryng. — Opera polska e

Jakowicka, Marya Kwieciska, Cielewski, Kohler Jarecki. — Sprawa teatru

letniego. — Marceli Zboiski. — Gustaw Fiszer." — Operetka. — Podwy
szenie subwencyi. — "Wystpy trupy Polliniego. —Rok 1873: Zmiany w oni

komitetu. — Rada artystyczna. — Mieczysaw Kamiski. — Wystpy Fe-

liksa Bendy i Hofmanowej. — Tellini. — Rozczenie dramatu i opery. —
August hr. on i Eugeniusz hr. Oettner. — Walne Zgromadzenie Towarzy-

stwa akcyjnego. — Henryka Ladnowska. — Wystpy Dowiakowskiej , Me-

cenzefly i Carriona. — Rok 1874 : Repertuar. — Anarchia wewntrzna. —

Komitet zaoycieli przelewa swe prawa na Socjete artystów.

Rozpisany w dniu 8. stycznia 1872 r. przez Rade

administracyjn fundacyi konkurs na teatr lwowski, nakada
na kandydatów warunek zoenia kaucyi 6.000 zr. oraz

dania rocznie 160 przedstawie polskich (czterech przedstawie

tygodniowo z wyjtkiem miesicy letnich).

Termin do wnoszenia poda oznaczony zosta po dzie

8. lutego t. r.

W rzdzie kandydatów postanowio te stan Towa
rzystwo przyjació sceny, które w tym celu, na zgromadze-

niu odbytem d. 28. stycznia, przyjo podany przez Gazet
narodow 1

) projekt przemiany w towarzystwo akcyjne z ka

pitaem zakadowym 50.000 zr. w. a., skadajcym si z 250

») Gazeta Narodowa r. 1872. Nr. 9.
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akcyi po 200 zr. , lub z akcyi czciowych po '25 zr. Na
razie , zanim nowe Towarzystwo uzyska zatwierdzenie sta-

tutu' ), zawiza sio. komitet zaoycieli zoony z Antoniego

Ilalskiego, Henryka hr. Lczyskiego , Dra Poszy skiego

,

Waleryana Podlewskiego i AVitalisa Smoehowskiego. Komi-

tet upowaniono do ubiegania sir; o teatr imieniem Towarzy-

stwa. Stanli nadto do konkursu dwaj inni kandydaci,

a mianowicie Stanisaw Niedzielski i Kugeniusz hr. ( 'cttner-

Najkorzystniejsz dla tundacyi bya oferta Komitetu zaoy-
cieli

,
który zaofiarowa tytuem rocznego czynszu za teatr

kwot 8.200 zr. Kokowania nawizane w tym celu midzy
komitetem a fundacy d >prowadziy do pomylnego rezultatu,

gdy oddano Towarzystwu teatr na lat sze, z warunkiem,

e Podlcwski, Smochowski, Halski . Moszyski, oraz przy-

jci póniej do komitetu: Dobrzaski Jan i Niedzielski Sta-

nisaw, zo kaucy i solidarn ponk za dotrzymanie

warunków konkursowych. Porczajcy zastrzegli sobie wol-

no przelania caego przedsibiorstwa na Towarzystwo, jeli

na akeye wpacona zostanie suma przynajmniej 25.000 zr.

Na tei zasadzie zawarty zosta kontrakt z fundacy w dniu

2. marca t. r., poczem komitet bezwoeznie rozpocz czyn-

noci przygotowawcze. Przewodnictwo komitetu obj Walc-

ryan Podlcwski, sckretaryat Aureli Trbaski. Sprawy praw-

nicze powierzono Moszyskiemu
,

administracye Dobrza-
skiemu i liatókieinu. Angaowanie nowych si w dziale dra-

matu zlecono Smoehowskiemu i libaskiemu , w dziale

opery Niedzielskiemu.

Zamierzone pierwotnie sprowadzenie Jana Królikow-

skiego w charakterze kierownika artystycznego , nie przyszo

do skutku z powodu, i Królikowski cofn dane pierwotnie

komitetowi przyrzeczenie. Zaangaowano natomiast nowe siy

z Krakowa i z Warszawy, oraz cay dotychczasowy personal

') Zatwierdzenie statutu nastpio .1. 23. marea 18T*2. r. Akcyona-

ryuszom, miast dywidendy, przyslualo prawo n;i bywania biletów teatral-

nych o *>0% taniej. W eigu roku kuuki upustu nie moga przewysza

kwoty, na jaka opiewaa akeya. (§. 12. statutu).
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lwowski z wyjtkiem Filomeny Kwieciskiej, która opucia
scen, oraz .Leszczyskiego i Szymaskiego, którzy prze-

nieli sic do Krakowa.
'? J skad ii(iwe^) pcrsonalu weszy artystki : Aszpor-

gerowa, 1 >oroszy ska, Doryng, German, Hubertowa, Lin

kowska, Nowakowska, liudkicwiczówna i Woleska, oraz

artyci: IJaranowski, .Dbicki, Dohr/aski, Doroszyski, Hu-

bert. Konarski, Królikowski, Kwieciski, Linkowski. Lad
nowski Bolesaw, Nowakowski, Podwyszyski, Walewski

i Woleski.

Gówn osobistoci w tom gronie, by Bolesaw Lad-

nowski. który od roku ISOó pracowa na scenie krakowskiej

pod wiatem kierownictwem Koiniana. Natura bya dla

artysty nieledwie macoch. Niky wzrost, gos o niewielkiej

skali i jakby przytumiony, nie zdaway sic rokowa Lad-

nowskiemu powodzenia w zawodzie scenicznym. 'Falent

cdnak niezwyky, wsparty niomordowami prac i into-

ligency . podniesion wyszem wyksztaceniem huinani-

tarnem, zdoa wyj zwyciezko z tej walki z mniej przy-

chylnymi warunkami fizycznymi. Gra Ladnowskiego kazaa
zapomina o niedostatkach jego indywidualnoci, które, o ile

monoci, stara si pokrywa misternie opracowan stron

techniczn roli. Natomiast kada jego kreacya zdumiewa
musiaa suchacza gbok interpretacy myli i tendencyi

autora, osigajc swój cel nie powierzchownym elektem

scenicznym, lecz przemawiajc wyrazicie do serca i umysu
publicznoci *

). Ladnowskiemu zawdzicza scena lwowska

*) Bolesaw /adnowski, syn znanego artysty dramatycznego Aleksan-

dra, urodzi" si w Pocku dnia 21. grudnia 1841 roku. Do szkó uczszcza

we Lwowie i w Krakowie, gdzie ukoczy instytut techniczny. W uninastyui

roku ycia wystpi na scenie krakowskiej w roli Kdwina w Miodkach

i poecie" — bez szczególnego powodzenia. Kilka miesicy spdzi nastpnie

w wdrówce }io teatrach prowincjonalnych. By jaki i-zas geometr i wiej-

skim nauczycielem, za w r. ISltt wstpi ponownie na scen w Warszawie

i tu nieoeeniono jego zdolnoci, mimo trzyletniego pobytu w warszawskim

teatrze. Dopiero Kraków nastrczy mu w r. lN(i."> pomyln sposobno

do rozwinicia talentu, którym w caej peni zajania we Lwowie.
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wprowadzenie utworów Szekspirowskich i klasycznych na-
szej literatury i obcej.

Otello, Hamlet, Ryszard LIL — ta Szekspirowska trójca

pozostanie na zawsze pamitn w dziejach naszej sceny,

dziki jenialnej interpretacyi artysty. Ascetyczny Kordecki
{Przeor Paulinów), nieszczsny Derwid (Lilia Weneda), de-

moniczny Ludwik XI i Nero, dny krwi i poezyi — two-

rz dalsze listki wieca, jaki uplót sobie adnowski w cigu
swej omioletniej dziaalnoci na naszej scenie.

Obok niego kupi si cay zastp si modych, inte-

ligentnych, które z zapau i z rzetelnego powoania wst-
piy na deski sceniczne. Takim by Stanisaw Dobrzaski,
zdolny komik charakterystyczny i pracujcy w pokrewnym
dziale charakterystycznym z powodzeniem Aleksander Pod-

wyszyski, zdolny reyser Konarski i pierwsze kroki na

scenie stawiajcy wówczas Walewski. Role kochanków miay
znakomitych przedstawicieli w Woleskim i w Kwieciskim,

których zdolnoci wsparte duszym pobytem na scenie, roz-

winy si wspaniale; wielkie te nadzieje rokoway w dra-

macie modziecze talenty Cezara 1
) i Wardzyskiego, który

si przeniós nastpnie na scen krakowsk 2
).

Dzia niszej komiki (Linkowski, Dbicki, Doroszyski)

i role charakterystyczne (Królikowski, Baranowski) znalazy

godnych przedstawicieli w starszej generacyi artystów, która

niebawem miaa by wyrczon przez nowo przybye siy.

Kepcrtuar Lecha Nowakowskiego pozosta jak dawniej nie-

zdecydowany midzy zakresem czarnych charakterów i nisz
komik.

W kobiecym personalu znalaza si znów Aszperge

rowa, która od roku 1864 w wyjtkowych tylko razach

i bardzo rzadko ukazywaa si na scenie skarbkowskiej,

wystpujc od czasu do czasu gocinnie w Stanisawowie

{w towarzystwie Sztengla wr. 1868) i na scenie krakowskiej

') Juliusz Cezar zmar w d. 20. wrzenia 1872 r. we Lwowie.

7
) Stanisaw Wardzyski zinar w Krakowie d. 2. padziernika

1877 r.
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(w r. 1869). Aszpergerowa grywaa obecnie role matek

w trajedyi i w dramacie, postacie charakterystyczne w wyszej,

komedyi. W trajedyi i w dramacie pozostaa Aszpergerowa

jedyn reprezentantk starej szkoy, z której wyniosa ów
patos trajiezny, cechujcy jej kreaeye w Ryszardzie trzecim

w Aryi i Messalinic, w Balladynie, lub w Dymitrze. Patos

ów nie polega li na samej deklamacyi, lecz owiewa swem
tchnieniem cay, icie koturnowy sposób gry sdziwej artystki.

Tern dziwniejsz przeto bya owa atwo, z jak talent

Aszpergerowej da nagi si do nowego, realistycznego kie-

runku w sztuce. Czy to jako opia ebraczka w Dwu Sie-

rotach, czy jako komiczna Forbach w Safanduach, czy

wreszcie jako matka, lub wielka dama w salonie (Przed lu-

bem. Pan Damazy, Przezorna mama), gra artystki bya
zawsze pen yciowej prawdy, oryginaln, a przytern

zastanawiajc sw miar i szlachetnoci stylu.

ywym kontrastem pod wzgldem sposobu gry sdzi-

wej artystki bya Teofila Nowakowska. Juz przed opuszcze-

niem sceny Skarbkowskiej w r. 1868, Nowakowska ust-

pujc z repertuaru naiwnego, pocza grywa heroiny dra-

matyczne. W nowym zawodzie spotkaa wszake artystka

pewne trudnoci, których nie zdoaa przezwyciy mimo
wielu danych od natury. Wspaniaa postawa, twarz wyra-

zista, oko wymowne, tworzyy u Nowakowskiej wietne

warunki na bohaterk. Niestety jednak dykeya, ta sama

pieszczona dykeya, któr czarowaa cae generacye Lwo-

wian i gos dwiczny, lecz o skali niezbyt obszernej, stay

si dla niej szkopuem nie do zwycienia. Nie brako jej

temperamentu, lecz brako siy, a wszystkie te usterki z-
czone razem zrodziy wad fataln — bo nienaturalnoe

i manier. atwe tryumfy odniesione przez artystk w na

stepnem trzechleciu na scenach krakowskiej i poznaskiej,

nie przyczyniy si w niczem do poprawienia bdów jej

gry, do której zwolna si przyzwyczajono. Wobec tak po-

tnej siy dramatycznej, jak przedsawia dojrzewajcy

talent Derynanki, przypady Nowakowskiej demoniczne

kreaeye (Dolores w Ojczynie, Marco w Kobietach z l'a-
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mienia), a sympatya towarzyszca dawnej ulubienicy pu-

blicznoci, kazaa zamyka oczy i na sposób jej gry zbytnio

afektowany i na powtarzanie si w kroaeyach, wogóle na

tysice szczegóów skadajcych sie na jedno pojcie-- - zma-

nierowania. (Milubny pod tym wzgldom wyjtek stanowia

kreacya Balladyny, dziwnie odrbna od reszty ról w re

])ertuarzu Nowakowskiej. By moe. e wady sposobu jej

gry giny na tle fantastyeznem trajedyi — lecz i to jest

prawda, ze znakomita Balladyna nie zdoaa si zdoby na

równ naturalno i si jako Messalina. lub Kleopatra.

Obok Balladyny do najcelniojszyeh kreacyi artystki zaliczy

naley Katarzyn w Poskromieniu zonicy, która zdradzia

w niej znakomity talent charakterystyczny.

Derynanka w pocztku rzdów nowej dyrekcyi gry-

waa cigle jeszcze wydzia ról naiwnych (Zosia w Zrzed-

noei i przekorze, Lucyna w Pojciach pani Aubray, Mago-
rzata w Safandttach), jakkolwiek Joanna (Marya Tudor)

i odegram; w tym czasie kreacye Heleny {Zagroda Sobkowa),

Kasi (Dziewczyna }/i Dama ), zdaway sie do wyranie

wskazywa na waciw sten) talentu artystki. Dopiero

w ostatnich latach pobytu Deryng na naszej scenie, potra-

fiono j godnie oceni. 1 wówczas wspaniale zabysn jej

talent, e wspomniemy tylko kreacye jej jako Magorzaty

(Fauni), Kozy Wenedy i Lilia Wencda). Barbary Radziwi-

iównej, Otelii. lub role Sary (Stryj Sam) i Heleny (Przed

lubem) z zakresu komedyi.

Tymczasem role dramatyczne w przewanej czci
dostaway si liudkiewiczównej '), artystce niezwykle sta-

rannej. Gra jej inteligentna i wystudyowana w najdrobniej-

szych szczegóach, uderzaa brakiem siy i ciepa. Huber-

towa i Linkowska dzieliy midzy siebie typy charakte-

rystyczno komiczne, German, Szymaska 2
) i Woleska role

salonowe. Doroszyska (dawniejsza Szuwartówna ) i Sukow-

*) Riidlueuiczówna zmara d. 2:>. listopada 187:5 r.

2
) Helena /. 1'aliiiskieli Szymaska, zmara d. 2:-t ozonwa 1874 r

w Mo rnku .wia.
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ska z powodzeniem gryway role suberetek. Uyteczn te
bya w rolach pomniejszych Górecka.

Zorganizowanie opery zostao powierzone Niedzielskiemu,

który udawszy si do Warszawy, zaangaowa Mary Kwie

cisk, tenora Ciclewskiego, barytona Kohlera, Borkowskiego

(bassa). Sprowadzono nadto z Gracu Fryderyk Kramer,

lwowianke, z dawniejszych za si wokalnych, bdcych na

miejscu, zaangaowano Wajcówn i Koncewicza. Przed przy-

jazdem Kohlera piewa partye barytonowe sam Niedzielski.

Batut, kapelmistrzowsk dzieryli: Józef Schurer, dawniejszy

kapelmistrz niemieckiej opery i Henryk Jarecki, zaangao-

wany wieo z Poznania 1

), (-hóry skaday si z 22 osób,

orkiestra z -JO. Odnowiono równoczenie dekoracye i garde-

rob, któr w znacznej czci zakupiono od Stanisawa Do-

brzaskiego, (po rozwizaniu jego towarzystwa w Poznaniu.)

Na razie kierownictwo artystyczne dramatu obj Smo-

chowski, (póniej powierzono je adnowskiemu), i w dniu I

.

kwietnia t. r. odbyo si pierwsze przedstawienie zainaugu-

rowane nastpujcym prologiem Józefa Tretiaka, wygoszo-

nym przez Nowakowsk, przybran w kostyum greckiej

kapanki

:

Publiczno*-, .scena — to jakby maestwo.
Scenie sic rola dostaa kobieca :

Mna w was zapa szlachetny ped niec,

Koi wam troski, budzi wasze mztwo.

Wic dzi przed wami staje narzeczona.

W bla-ki osnuta, w kwiaty przystrojona.

I zanim rk poda. w krótkiein sowie,

Niech wam swe troski i chci wypowie.

Gdzieindziej scena monycli niewolnic.

J dla nich o< zy tej sutanki wiec,

') Henryk -Jarecki urodzi si w Warszawie d. <». grudnia 1846 r.

W bardzo modym wieku wstpi w skad orkiestry teatrów warszawskich ,

od r. 18(14 by w niej czynnym jako kontrabasista, a równoczenie pobiera

od Moniuszki nauk kontrapunktu, harmonii, kompozyeyi i instrumentacyi.

W styczniu 1872 r. zawezwano go na posad kapelmistrza teatru polskiego

w Poznaniu, ikd po dwumiesicznym pobycie przeniós si do Lwowa.

Teatr polski we Lwowie. 22
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I kiedy tumu ukon pogardliwy.

Kto inny umiech odbiera, szczliwy.

Za to uw klatko i pióra zocone,

Zotym owocem sypi sio nagrody.

Wszystkie zachcenia natychmiast ziszczone.

Oprócz jednego zachcenia — swobody.

I' nas inaczej. Nie sug, nie brank.

Licz towarzyszk wasz i kapank
Jest nowa scena. Wic ycie jej twarde.

Róami sit; jej droga nie wyciel

Zato na deskach sceny oko harde

Tak czysto patrze bdzie jak w kociele.

Zato gdy grom si na jej ustach zbierze,

To nic pomog na adne puklerze.

Lecz, by wytrwaa w pogodzie i mztwie,

Musi panowa zgoda w tern maestwie.

Publiczno, scena wzajemnie si musz
Rozumie, wspiera, sta si jedn dusz.

Scena na widzów rozsya promienie.

Nieche j ciepe ich ogrzewa tchnienie

:

Tak samo ziemi codzie zwila rosa.

Lecz ziemia naprzód le wilgo w niebios

Takiein yczeniem dzi wam polubiona

Scena, to krótkie koczy powitanie

:

Oto ju zewszd garn si ramiona

Wspaniaych duchów, co teraz wygnanie

Rzucajc swoje, tumnie ku nam spiesz:

Król Lir dowodzi t wygnaców rzesz.

Za nim wodzowie, rycerze, kapJany,

Zowrogi Ryszard. Hamlet zadumany.

Potny Cezar ; — tam orszak dziewiczy

Z gronym posgiem biaej Beat ryczy.

Wszyscy chc dusze- przed wami rozbroi

I opowiedzie'' tryumfy i znoje

Ogromne ale, straszne mki swoje.

Aby je w waszem wspóczuciu ukoi-.

.Nieche ich duej nie trzyma tsknota:

Gotowe szranki — niech odewr wrota !



Na te ostatnie sowa podniosa si zasona w gbi,

i przedstawi si widzom obraz z ywych osób, zoony
z kilkunastu grup wyjtych z sztuk dramatycznych wszystkich

narodów, {Otello, Hamlet, Lir i t. d.) Poza zason gazow,

wysoko ponad te grupy wzniós si obraz z ywych osób,

przedstawiajcy Apollina i dziewi Muz.

Nastpnie odegrano luby 2>oniciiskie i Lobzowian; pu-

bliczno przepeniajca teatr wznosia okrzyki na cze
Dmochowskiego i hucznymi oklaskami darzya artystów.

Repertuar dramatyczny odznacza si znakomitym do-

borem. adnowski wprowadzi do Otella, Zbójców, Stasia,

Lekarza swego honoru, Hamleta, znanych dotychczas Lwo-

wianom tylko przy sposobnoci gocinnych wystpów.

Jeszcze przed kocem letniego sezonu, ukazay po raz pier-

wszy oryginalne dramaty: Konfederaci Barscy (1 U kwietnia 1
)

HeatrLc Cenci (&S czerwca), z przekadów : Dumasa Ksina
Jerzowa (2 czerwca), (alatiego Joanna (19 czerwca), Ma-

nuela Robotnicy (14 sierpnia) i Wcilena Hrabia Horn (28

sierpnia). Nadto wystpy Rapackiego (w maju) i Modrzejo-

wskiej (w czerwcu), spowodoway wznowienie caego szeregu

utworów klasycznych. (Skpiec, Intry -« i mio, Marya
Stuart, Mazepa, Romeo i Julia), nie liczc arcydzie nowo-

czesnej komedyi, przedstawianych ju dawniej.

W dziale komedyi panowao niemniejsze urozmaicenie,

jakkolwiek w braku oryginalnych nowoci posugiwano si

przewanie przekadami. Sardou Nerwowi (4 kwietnia)

i Samoluby (7 sierpnia), Augiera Filiberta (15 kwietnia),

Meilhaca i Halevyego Klucz Metelli (2 maja), stanowiy

nabytek zapoyczony z literatury francuzkiej ; z dzie ory-

ginalnych przedstawiono w tym czasie jedynie monodram

Piekowskiego Rozmowa szwaczki z gwiazdka, (z muzyk
Jareckiego; 13 czerwca), oraz fraszki Stanisawa Dobrza-

M Ol.suda ról „Konfederatów Barskich" (przekad Olizarowskiego

muzyka Jareckiego), bya nastpujca: Wojewoda (Królikowski), Hrabina

(Szymaska), Jenera (Baranowski), Adolf (Kwieciski), Choisy (Wolcski),

Puawski (Cezar), Doktor (Konarski), O. Marek (adnowski).
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skiego Podejrzana osoba (23 czerwca) i Onufry (1 lipca)

Wspomnie tu w koiicu wypada o wznowieniu Fircyka

w miotach Zabockiego (31 lipca), niegranego od lat kilku-

dziesiciu.

Prócz wystpów gocinnych Modrzejewskiej i Kapac-

kiego, odbyy si w letnim sezonie debiuty si modszych,

które pomnoyy szczupy stosunkowo personal dramatyczny-

Próboway swych si z pomylnym rezultatem: Nieczeglcwska

w Czulej strunie (17 kwietnia) i Wolska, uczennica pani

Hubertowej w Popisie malarza {[o czerwca): najkorzystniej

wszake wypad debiut Maryi Lewickiej, uznanej za naj -

lepsz uczennic szkoy dramatycznej. Lewicka wystpia
po raz pierwszy w komedyjce Pierwej mama (23 czerwca),

i rozwina taki zasób talentu w poczeniu z naturalnoci

i z swobod, e rokowano jej wietn przyszo w naiwnych

rolach. Niestety, sabo piersiowa przerwaa niebawem za-

wód sceniczny modej artystki
!

).

Repertuar operowy pocigajcy nowoci, by dla tu-

tejszej publicznoci pontn attrakcy. Po Halce, któr roz-

poczto sezon operowy w dniu b kwietnia nastpi Faust

Gounoda (18. kwietnia) i Verdiego Trauiata (11. maja),

w których Kwieciska, Ciele wski i Borkowski wietnem
cieszyli si powodzeniem. W poowie maja przybya Jako-

wicka i z jej wspóudziaem wystawiono Donizettiego Luna-

tyczk (28. maja), Norm Helliniego (4. czerwca), Verdiego

liigoletto (18. czerwca), lfalevego ydówk (20. lipca), Ver-

diego Trubadura (30 lipca), Donizettiego Linde z Chamounicc

(10 sierpnia), wreszcie Moniuszkowskie Yerbum nobile*)

(24. sierpnia).

Pocztkowo musiano sic ratowa wystpami gocinnemi
(piewaczki niemieckiej panny Kioat w Faucie i Gruszczy-
skiej, nauczycielki piewu w Halce), nastpnie jednak po

') Marya Lewicka zmara cl. 19. wrzenia 1875 roku.

) Obsada partyi w „Verbuw nobiJc" bya nastpujca: Serwacy

(Jlorkowski), Zuzia (Kwieciska). Marcin (Kohler), Stanisaw (ielewski),

Bartomiej (Koncewicz).
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i-aangaowaniu Szurcrównej do partyi drugorzdnych i spro-

Avadzeniu Zakrzewskiego z Krakowa, pcrsonal operowy oka-

la si zupenie wystarczajcym. Sprowadzenie Zakrzew-

skiego, a raczej wykradzenie go ze seeny krakowskiej, dao
powód do burzliwej polemiki dziennikarskiej, a zarazem

haso do uprowadzania sobie wzajemnego artystów, które

szkodzio zarówno obu teatrom 1

). Zakrzewski wystpi po

raz pierwszy w uroczystem przedstawieniu Halki (d. 10.

czerwca), elanom na docinki rodziny po zmarym kompozy-

torze. Z kocem sierpnia Niedzielski, organizator i dyrektor

opery, poda si do dymisyi. Zniewoliy go do ustpienia

nieustanne wycieczki < Jazety Narodowej, skierowane przeciw

jego osobie 2
]. By to pocztek swarów i zatargów w onie

komitetu. Sezon letni przeszed bardzo pomylnie, bez naj-

mniejszej przerwy w przedstawieniach, jakkolwiek wystpy
gimnastycznego towarzystwa Merklów i rozmaitych kugla-

rzy, jakimi urozmaicano widowiska w letnich miesicach,

suszn wywoay krytyk ze strony prasy nicinteresowanoj

w przedsibiorstwie teatru ').

Wprawdzie komitet zaoycieli zamyla juz w maju

o wystawieniu teatru letniego w ogrodzie Pojezuickim, je-

dnakowo zrealizowaniu natychmiastowemu tego zamiaru

stano na przeszkodzie postanowienie Kady miejskiej, która

wydzierawia ten ogród restauratorowi Dopiero w jesieni

' udao sie komitetowi uzyska miejsce na budow letniego

teatru w tyme ogrodzie, za opat rocznego czynszu 2.000

zr. Budowa ta nic przysza do skutku, stanowic z
wrrób dla kwesty i letniego teatru we Lwowie 4

)...

Sezon zimowy przyniós, prócz kilku cennych no-

woci i wznowie, zaangaowanie kilku artystów i — ope-

retk. W repertuarzu, którego ukad zalea od adnow-
skiego, przewaa cigle jeszcze powany dramat i klasyczna

) Dziennik Polski r. 1872 Nra. 138-142. - Gazeta Narodowa

r. 1872. Nr. 130.

7
) Gazeta Narodowa r. 1872. Nra. 134- - 236.

a
) Dziennik Polski r. 1672. Nr. 1<>3.

*) Gazeta Narodowa r. 1872. Nr. 141. 144. 207. 305.
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komedya. Nowoci oryginalne z tego czasu nie zdoay sio

duej utrzyma na scenie. Byy niemi dramat Bronisawa

Komorowskiego Jtlckcya króla Michaa (d. 1.1. padziernika

i komedya Sabowrikiogo Pó miliona (d. 2S. listopada), obie

prace niepozbawione zalet iitorackieli, lecz nieseenieznc,

oraz fraszki W. hr. Bobrowskiego p. t. : Nie mów hop a
przeskoczysz (d. 11. listopada) i Koziebrodzkiego: W jesieni

(d. 10. lutego '. Natomiast wznowienie Balladyny (A. 10. pa-
dziernika) z muzyka Jareckiego i z nowemi dokoracyami

Fabiaskiego, byo pomysem udatnym zarówno pod wzgl-
dem artystycznym, jak i kasowym. Mimo, e przedstawie-

nie trwao do godziny pierwszej po pónocy, trzy z rzdu
przedstawienia byy natoczone publicznoci i przez dugi

czas Balladyna*) jako sztuka niedzielna, bya jedn z najsil-

niejszych attrakeyi dla Lwowian. Z dzie Szekspirowskich,

prócz Króla Jana (d. 2. padziernika), oraz komedyi We-

soe Kumoszki z Windsoru (d. 22. listopada) i Sen nocy

letniej (d. 27. grudnia, z muzyk Men Ylsona), przedsta-

wianych po raz pierwszy, ukaza si Król Lir (dnia 13.

listopada), tym razem w przekadzie Komiana i w ukadzie

Konarskiego, który po nastpionej w tym czasie mierci

Królikowskiego, obj obowizki reysera Wznowiono

równie Dziewice Orleatfor (d. 20. grudnia) z Derynank
w tytuowej roli, IfHandowskiego Gracza (d. 21 wrzenia)

i Halina Szermierza z Rawenny (d. 10. padziernika).

Z komedyi tómaczonych przedstawiono po raz pier-

wszy : Bauernelda Byo to w Ezymic (d. 2. wrzenia),

Zony poyczane I)esverges i Varin (d. 1S. padziernika)

i krotochwile Grzeszki Babuni (d. 11. listopada). Ubytek

Lecha Nowakowskiego, który po duszej chorobie zmar

*) Obsada ról Bulla dyny bya nastpujca: Popici (Królikowski;,

Kirkor (Wolcski). Wdowa (Aszpergorowa), Alina (Woleska), Balladyna

(Nowakowska), Fiton (Kwieciski), Grabiec (Dobrzaski). Kostryn (Lad-

nowski). Gralon (Wardzyski). Uonicc (Konarski), Goplana (Dcryng)

Chochlik (Sukowska), Skierka (Doroszyska).
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w pierwszych dniach wrzenia 1

), mieli zastpi przy byli

z Krakowa Zboiski i Gustaw Fiszer. Zboiski Marceli

wystpi po raz pierwszy w roli Szugara w sztuce Szige-

tiego Stary piechur i syn jrtjo huzar (d. S. wrzenia). By
to artysta, acz mody, lecz obyty ju ze scen , z któr si

obezna w towarzystwach prowincjonalnych, a nastpnie na

scenach krakowskiej i poznaskiej. Wielka intelligeneya

,

talent niezaprzeczony, przepyszne warunki sceniczne, zda.

way si uprawnia Zboiskiego do zajcia pierwszorzdnego

stanowiska na scenie. Niestety, rozpraszanie talentu w naj-

rónorodniejszych kierunkach stano na przeszkodzie roz-

wojowi takowego w pewnym cile oznaczonym zakresie.

Repertuar artysty obejmowa cay ogrom ról najrónorodnioj-

szych poczwszy od trajedyi a skoczywszy na partjach

piewanych w operze i w operetce. Skaday sio na samo

kontrasty, e tvspomniemy tylko majestatyczn posta Karola

Wielkiego (Córka liolanda) i kankanujcego Trippelmarka

i W. ksieina GcroUtdn). lub baznujcego Dezideria {Don

Dcziderio). Najwaciwsz dla sfer pozostay role cile

charakterystyczne , role ojców w komedyi , w dramacie

i w trajedyi, role salonowe, wymagajce dystynkcyi
,
wy-

twornych manier i dykcyi.

W Zboiskim znalaza te tradvcva kontuszowa

jednego z ostatnich swych reprezentantów, której dowody

zoy artysta w skoczonej pod kadym wzgldem kreacyi

Radziwia (Panie kochanku).

Fiszer przybywa równie z Krakowa, poprzedzony

saw zdolnego artysty i wstpnym bojem uj sobie sym-

patye publicznoci, wystpiwszy jako ilarpagon w Skpcu
(d. 11. wrzenia). Mody artysta walczy musia w tej roli

z wspomnieniami wieemi jeszcze Rychtera i Rapackiego

i jakkolwiek zauwaano wówczas ju w grze jego pewn
epizodyczno , która staa si wad póniejszej twórczoci

ulubionego komika, to musiano mu przyzna oryginalno

») Loch Nowakowski zmar w >l 4. wi/onia t. r. Nekrolog j.oilajo

Oazeta Narodowa 1*1 2. Nr. 250.
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w pojciu, loike i konsekweney w przeprowadzeniu tej

popisowej kreacyi. Nieocenione te zalety, wsparte nadzwy-

czajnym darem obserwaeyi , jakim artysta roporzdza i bo

gata gra mimiczn, któr celowa i zawsze utrzyma potra-

fi w granicach estetycznych — otwary mu na ocie ob-

szerny repertuar ról charakterystyczno- komicznych . godnie

przeze reprezentowany przez dugi szereg lat na scenie

skarbkowskiej. Lekka
,
pena lu moru i temperamentu gra

artysty, najkorzystniej objawiaa si w komedyi lub w farsie

francuskiej. Mniej korzystnie wypaday próby talentu ar-

tysty w zakresie ról cile charakterystycznych
,
wymaga-

jcych podkadu uczucia, lub w rolach intrygantów i czarnych

charakterów, gdzie brako mu siy.

Z typów swojskich doprowadzi Fiszer do mistrzostwa

w przedstawianiu ydów najrozmaitszych klas spoecznych,

poczwszy od spanoszonego bankiera (Zoty cielne. Ze
Ziarno), a skoczywszy na obszarpanym faktorze (Febris

aurea). Kreacya jego arendarza w Emiyracyi chopskiej

na dugie czasy pozostanie pamitn w tradycyi naszej sceny.

Trzecim nabytkiem z krakowskiej sceny bya Wanda
Urbanowicz, aspirantka do ról naiwnych. Moda i przystojna

a przytem obyta ze scen, podobaa si jako Antonina w Sta-

rych kawalerach (d. 35. wrzenia), lecz gówn jej fors bya
Pierwsza wyprawa mlodcyo Iichelicu.

W repertuarzu operowym nie brako ni nowoci , ni

te debiutów. Wystawiono Ernaniego Verdiego (d. 1. padzier-

nika), Donizettiego ucyc (d. II listopada) i wznowiono

Wolneyo Strzelca Webera w nowym p zekadzie A. Urba-
skiego (d. 17. wrzenia). W Strzelcu debiutowaa w party i

Agaty piewaczka Brzechwa (d. 2t>. wszenia). W padzier-

niku próbowali si : dawna primadonna lwowska Filomena

Kwieciska (d. 4. padziernika) w Halce i basista Grzywi-

ski w Ernanim (d. 20. padziernika). Prawdziw wszake
uroczystoci, dla tutejszych melomanów byy wystpy

gocinne woskiego towarzystwa Felliniego, które w grudniu

zawitao do Lwowa. W towarzystwie tern. prócz gonej wów-

czas Artot , znajdowali si: Padilla (baryton), tenor
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Vidal, Bossi i Manni (bassy). Kapelmistrzem by Boesen-

bergcr. Z pomoc si polskich w drugorzdnych partyach

i w chórach, towarzystwo Polliniego dao sze przedstawie

(od 5go do 14go grudnia), w program których weszy
opery: Cyrulik Sewilski (dwukrotnie), Don Pastjuale, Tra-

rinta
,

Faust, oraz koncert z powtórzeniem czwartego aktu

z Trafiay.

Wypada w kocu wspomnie o operetce, której rey-
sery po Lechu Nowakowskim obj Stanisaw Dobrzaski.

Wobec powodzenia , jakiem cieszya si opera
,

operetce

przypado zrazu skromne zadanie powtarzania repertuaru

dawniejszego. Wróciy wic na scen Galatea i Zaoga
okrtu , któremi si ju teraz nikt nie gorszy — owszem

reklamowano je siarczycie

Wznowiono te Wesele przy latarniach, w którem de-

biutowaa Podwiska (d. 80. wrzenia), i zapomnian ju
w pamici yjcej generacyi cz pierwsz Krakowiaków

Bogusawskiego (d. 20. padziernika), za z kocem grudnia

(d. 30.) ukazaa si po raz pierwszy Wielka ksina Gerol-

stein, trzyaktowa opera komiczna Offenbacha. Tekst jej za-

barwiono silnie satyr antirosyjsk, dziki czemu, a oraz wy-

bornej grze artystów (Kwieciskiej
, Dobrzaskiego i Zboi-

skiego), Ksina Gerolstein cieszya si szalonem powodze-

niem. Powodzenie to. co prawda, zakócao spokój c. k. wa-
dzy bezpieczestwa , która co chwila zniewolon bya naka-
da grzywny na artystów, dopuszczajcych si obrazy czci pó-

nocnego ssiada monarchii Oporniejszych zasadzano nawet

do kozy 1

).

W poczuciu sumiennie spenionego obowizku okoo

podniesienia sceny, zwróei si komitet zaoycieli do Sejmu

z prob o podwyszenie subwencyi krajowej dla teatru do

wysokoci sumy 15.000 zr. rocznie. Petycya komitetu wnie-

siona w dniu 19. listopada, przysza pod obrady izby w dniu

ti. grudnia t. r. Sejm uchwali, prócz staej, dotychczasowej

') Gazeta Narodowa r. 1878. Nr. 22. 25. 71. - r. 1874. Nr. 124.
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subwencyi w kwocie 4.200 zr. zasiek roczny w wysokoci

8.000 zr. w. a.
1

).

Rok 1878, ruchliwy pod wzgldem repertuaru i cigych
zmian w onie zarzdu teatralnego, by jednym z naburzliw-

szych w dziejach naszego teatru. Do poowy lutego wszystko

szo dawnym torem
,

dopiero wyjazd Jana Dobrzaskiego

na uroczysto Kopernika do Torunia wywoa burz
w onie komitetu. Korzystajc z nieobecnoci Dobrzaskiego,

który samowolnie si rzdzi nietylko w powierzonym sobie

dziale administracyjnym, lecz despotycznie poczyna sobie

z artystami a
), powoa komitet napowrót Niedzielskiego do

zarzdu opery, odbierajc takowy Stanisawowi Dobrza-
skiemu. Jan Dobrzaski uraony tem postpieniem, ustpi,

miejsce jego zaj w komitecie August hr. o; niebawem

te usun si Halski, zastpiony przez Eugeniusza hr.

Oettnera.

Repertuar w cigu pierwszych trzech miesicy zimo-

wych, odznacza si wielkiem urozmaiceniem. Wprawdzie

utwory oryginalne przedstawiane w tym czasie niezupenie

dopisay. Wynagrodzi to jednak sowicie repertuar tuma-

czony. Z sztuk oryginalnych ukazay si : Zaklty dwór,

komedya przerobiona bardzo niefortunnie ze znanej powieci

oziskiego (d. 17. stycznia), Anna Owiecimówna (d. 30. sty-

cznia), grzeszcy liryzmem dramat, a raczej poemat drama-

tyczny M. Antoniewicza, oraz dramat Wojciecha hr. Dziedu-

szyckiego Bohdan Chmielnicki (d. 7. lutego), peen niepospo-

litych zalet i racych bdów. Pomylniej wypady utwory

okolicznociowe, a mianowicie dramat niedzielny Sabowskicgo

Wolni strzelcy w Wogezach (d. 31. stycznia), i poemat

dramatyczny Szymanowskiego Ostatnie chwile Kopernika

przedstawiony w czterechsetn rocznic zgonu wielkiego

astronoma (d. 19. lutego). Z przekadów przedstawiono cenn

'} Stenograficzne sprawozdanie z sesyiSejniu krajowego r. 1872.

str. 162; 662-667.

*) Dziennik Polski r. 1873. Nra. 47. 71).

Digitized by



347

koniedy Gozlana Marya Leszczyska (d. 3. styczuia),

Wilbrandta Pierwsza mio (25. stycznia), oraz tendencyjn

komedy Sardou Rabagas (28. lutego), która wywoaa
ogólny niesmak. Wznowiono równie Szekspirowsk korae-

dy Wiele haasu o nic (7. marca). Wyszy dramat repre-

zentoway z tumacze : Ryszard III Szekspira z adno-
wskim (20. marca) i Eymont Getego (28 marca) z Wole-
skim w tytuowych rolach.

W dziedzinie opery pojawiy si : Donizettiego Lukrecyu

Boryia (7. stycznia), Mayerbera Robert Dyabe (15. lu-

tego) i Dinorah (22. marca). Gówne partye spoczyway

cigle jeszcze w rku Jakowickiej i Cielewskiego, obok

których pierwsze na scenie stawiali kroki tenory Olski

i Menkes, odkryty w chórach miejskiej synagogi. W kwie-

. tniu porzuci scen lwowsk Cielewski, a równoczenie ust-

pi Niedzielski ze stanowiska kierownika opery. Nadto za-

notowa wypadnie wykonanie symfonii Jareckiego wito
majowe (sowa R. Zmorskiego) w czasie uroczystoci Ko-

pernika.

Z operetek ukazay si tylko aki, dwuaktowa kom-

pozycya Kazimierza Hoffmana, który sam dyrygowa pier-

wszem jej przedstawieniem na scenie lwowskiej. O autor-

stwo tekstu spierali si zawzicie Stanisaw Dobrzaski

z Anczyccm. W kocu wspomnie naley o zawizku baletu,

który tworzyy sprowadzone w marcu tancerki Opferman

i Sandberg.

Z pocztkiem letniego sezonu nastpiy pewne zmiany,

zarówno w onie zarzdu jak i w personalu teatralnym.

Kierownictwo artystyczne dramatu powierzono napowrót a-
dnowskiemu, (który je w listopadzie r. z. zoy w rce
Smochowskiego) i powoano Rad artystyczn z gosem do-

radczym. W obec cigych przewrotów i zmian w onie

teatru, dziaalno tej Rady ograniczya si do zera. Za-

warto równie z dyrekcy teatru krakowskiego kartel, ma-

jcy na celu zapobieenie przeciw wzajemnemu odbieraniu
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sobie artystów, udzielanie sobie egzemplarzy ') sztuk i ogo-

szenie wspólnego konkursu.

W dramatycznym personalu, z wyjtkiem Nieczglc-

wskiej, która w tym czasie opucia scen, nie zasza adna
zmiana, natomiast ustpia z persoualu operowego Kwieci-

ska, któr w operetce zastpia z powodzeniem Wajcówna.

Na miejsce Cielewskiego przyby za w kwietniu Mieczy-

saw Kamiski, który mimo krzykliwej szkoy niemieckiej?

zyskiwa zrazu powodzenie, dziki wspaniaej swej indywi-

dualnoci i wybornej grze. Popisow jego kreacy by Raul

w Hugenotach. Zaangaowano równie poprawn piewaczk,
Elbiet Bogusawsk z Warszawy.

Repertuar letni obejmowa z utworów oryginalnych na-

stpujce nowoci : komedye J. A. Fredry Obce ywioy
(d. 23. kwietnia), któr miao mona nazwa dla jej ten-

dencyjnoci polskim Rabagasem, mniej uday dramat Asnyka

Cola Rienci (d. 14. czerwca), oraz komedye: Narzymskiego

Pozytywni (d. 2. lipca), Bliziskiego Marcowy kawaler

(d. 15. sierpnia) i Bauckiego Emancypowane (d. 29. sierpnia).

Z przekadów dramaty: Sandeau Marcel (d. 21. kwietnia),

Barriere Hrabina de Somerive (d. 9. maja), Guillemont

Dzie w. Zofii (d. 26. maja) i Musseta Ostronie z ogniem

(d. 9. lipca). Z komedyi okazay si : witoszek Moliera

(d. 9. czerwca), Dumasa Przyjaciel kobiet (d. 20. czerwca),

Fourniera Aktorka (d. 16. lipca) i Meuniera Czarna i biaa

(d. 20 sierpnia). Nie brako równie wystpów gocinnych

i debiutów. Z ustalonych ju hrm w wiecie artystycznym

przybyli Rychter (w drugiej poowie maja), Hofmanowa
i Benda Feliks z Krakowa. Feliks Bcnda, kochanek i bon-

l
) W istocie w d. 1. lipca t. r. przyszo do ogoszenia wspólnego

konkursu dramatycznego, na który przeznaczono kwoto 1700 zr., rozdzie-

lon na cztery nagrody za dramat, komedye lub sztuk ludow. Termin

naznaczono do dnia 1. stycznia 1874 r. Z nadesanych 47 utworów tylko

14 dostpio zaszczytu wspóinego odczytania. Ostatecznie trzeci nagrodo

przyznano dramatowi Turczyskiego Mojinir (800 zr.) i przeduono ter"

min konkursu do d. 1 stycznia 1875. (Dziennik Polski r. 1878 Nr. 155. —
Gazeta lwowska r. 1874. Xr. 88. 125).
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vivant sceny krakowskiej, w zakresie ról salonowych zrobi

bardzo korzystne wraenie dystynkey sw i elegancy,

natomiast w dramacie razi zarówno deklamacy krzykliw,

jak nienaturalnoci i przesad. Hofmanowa, która po raz

pierwszy wystpia w wiartce papieru (d. 0. lipca), za-

wioda si na lwowskiej publicznoci i — krytyce. Wychwa-
lanej pod niebiosy w Krakowie artystce, przyszo grywa
u nas przed pnstemi awkami i wysucha sprzecznych

a surowych orzecze znawców l
). W rolach konwersacyjnych

i w kreacyach o charakterystycznym zakroju gra artystki

zasugiwaa na bezwzgldne pochway, natomiast brak ciepa

i temperamentu uderzy musia kadego widza patrzcego

na gr Hofmanowej w Fcdrze, lub w roli Kamilli w Ostronie

z ogniem. Popisyway si równie rozmaite siy z teatrów

prowincyonalnych. Z Poznania przybya apiska, przed-

stawia si lwowskiej publicznoci w roli Adryenny Lecou-

vrcur (d. 18. czerwca). Podziwiano urocz apparycy artystki,

której gra niestety nic wykraczaa ponad poziom szablonu.

Przypomnia si stary znajomy Kaliciski w caym szeregu

swych ról popisowych (w sierpniu) i przybyli z prowincyi

Konopka, Webersfeld i Woowiczowa. Równoczenie ad-
nowski, a nastpnie Dobrzaski gocili na scenie krakowskiej.

W operze, prócz wspomnianych ju wystpów Kami-
skiego i Bogusawskiej, odbyway si wystpy piewaczki

opery niemieckiej Ferenczy (w kwietniu) oraz Tellini, pri-

madonny opery w Stuttgardzie. Trzykrotne wystpy Tellini

(dwukrotnie w Faucie i raz w Lukrecyi), mimo lipcowych

upaów, przepeniay teatr po brzegi. Podobnego powodzenia

od czasu pobytu Artot nie doznaa adna jeszcze piewaczka
we Lwowie.

W tyme czasie ze wspóudziaem .Jakowickicj wyko-
nano po raz pierwszy Bal maskowy Verdiego (d. 6 maja),

Majerbera Hugenotów (d. 20 maja), Mart Flotowa (d. 19.

sierpnia; po raz pierwszy równie na scenie polskiej uka-

') Dziennik Polski 1872 Nra 163, 172, 174- - tfazota Lwowska
Nra 157, 165, 168. - Gazeta Narodowa Nra 162, 173.
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zaa si Niema z Portki Aubera (d. 19. czerwca). Z de-

biutów Klaara, oraz Ostrowskiej i Orskiej nie byo adnej

korzyci.

Operetka po dugiem milczeniu, przedstawia przero-

bione z niemieckiego wodewile : Majstrow z Chorzczyzny

(d. 2. kwietnia) i Dwaj zodzieje (d. 2. czerwca), oraz oper
komiczn Offenbacha ycic paryskie (d. 10. lipca).

Mimo tylu nowoci, sezon letni nie nalea do najpo-

mylnicjszych ; uskarano si na cige pustki w teatrze.

Mnoyy si z tego zatargi i wanie w onie zarzdzajcego

komitetu, którym usiowano koniec pooy, zdajc peno-

mocnictwo do zarzdu dramatu Eugeniuszowi hr. Oentne-

rowi, Augustowi hr. osiowi do zarzdu opery. Stao si to

w poowie czerwca i ju z pocztkiem zimowego sezonu

dramat i opera tworzyy zupenie odrbne od siebie przed-

sibiorstwa , które nie w najlepszej ze sob pozostaway

harmonii.

Minio zobowizania, e dziaa bdzie zawsze zgodnie

z wol komitetu, hr. Cetner podniós samowolnie ceny

wstpu na przedstawienia dramatu, a nadto zoony saboci,
powierzy w swem zastpstwie rzdy dramatu Zdzisawowi

hr. ubieskiemu, który wcale nie nalea do skadu komi-

tetu (we wrzeniu). ubieski ustpi ju w poowie pa-
dziernika i wówczas hrabina Cetnerowa powierzya w za-

stpstwie chorego ma dyrekcy dramatu Stanisawowi

Dobrzaskiemu. Nastpstwem tego kroku bya uchwaa ko-

mitetu wypowiadajca penomocnictwo hr. Cetnerowi w dniu

4. listopada. W dwa dni póniej nastpiy poaowania go-

dne zajcia w teatrze Skarbkowskim, na które wolimy raczej

spuci zason. Do powiedzie, e doszo do tego, i
przemoc wyrwano kasjerce dochód z przedstawienia i po

wybiciu drzwi kancelaryi zabrano z niej ksiki i rachunki.

.

Nie do jednak na tern, artyci odmówili posuszestwa ko-

mitetowi, zerwali przedstawienie zapowiedziane na dzie

7. listopada i si moc utrzymywali firm hr. Cetnera, jako

zarzdcy dramatu. Spór midzy komitetem a hr. Cetnerem

rozstrzyga si w drodze sdowej...
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W dniu 22 listopada t. r. odbyo si walnf zgroma-

dzenie akcyonaryuszów Towarzystwa przyjació sceny. Smu-

tna rzeczywisto stana im przed oczyma. Mimo szumnie

goszonych reklam o pokupie akcyi, cay zapacony na nie

kapita wynosi sum 12.870 zr.
;
pokaniejsz bya suma

deficytu w kwocie 18.040 zr. w. a., z której 820 zr. 1 et.

w. a. przypadao na czas administracyi Jana Dobrzaskiego,

reszt za niedoboru spowodowa miniony sezon letni.

Wówczas to na wniosek hr. osia postanowiono, by spóka

dzierawica teatr odstpia swe prawa socy ecie artystycznej,

pod warunkiem, i takowa przyjmie na siebie wszystkie zo-

bowizania , e utrzymywa bdzie oper i e w razie za-

wizania si Towarzystwa akcyjnego odstpi mu cae przed-

sibiorstwo. Wniosek ten na razie odstpiono komisyi spe-

cyalncj do zbadania, jednakowo de facto hrabiowie o
i Oetner odstpili cae przedsibiorswo artystom jeszcze

przed kocem 1873 roku, zatrzymujc li dla formalnoci

tytu przedsibiorców'

Repertuar po koniec roku 1873 odznacza si tern

samem urozmaiceniem co dawniej, jakkolwiek o poprawnem

wykonaniu utworów przedstawianych i mowy by nie mogo.
Dostatecznem pod tym wzgldem wiadectwem s sowa
jednego z gównych aktorów w tej sprawie, który teatr

lwowski w latach 1373—4 porówna z rzeczpospolit

meksykask, a przedstawienia dawane w tym czasie

z wosk cotnedia del are. . .

2
)

Jako nie mogo by inaczej
,
gdy cige niepowo-

dzenie finansowe pogarszajce si z kadym dniem rosnc
mas dugów zniewalao kierowników sceny do wystawiania

coraz to nowych utworów, które nieprzygotowane naleycie

upaday zaraz po pierwszych przedstawieniach. Dlatego te

*) Opi tego burzliwego przejcia osnuty zosta na podstawie arty-

tykuów Dziennika Polskiego (1873; : Nra 238, 24C, 260, S61, 263—274

274-5; 1874. Nr. 47. i Gazety Narodowej (1873): Nra. 227, 230,

246, 264; 1874 : Nr. 47.
J
) Stanisaw Dobrzaski : Kilka sów o teatrze (Lwów 1874).
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goosowne wyliczenie przedstawionych w tym czasie nowo-

ci jest zupenie uzasadnione. Byy niemi dramaty : Mka
kobiety, (Girardin, d. J5. wrzenia! Dymitr, (Szyler- Laube.

przekad Trctiaka
,
muzyka Jareckiego; d. 24. padzier-

nika), Dyahe wenecki (M. Woowski, d. 17. listopada), ]\dda

(Weilcn, d. 21. listopada), Zborowscy (Szujski, d. 5. gru-

dnia), Nowa Magdalena (z powieci Wilke Collinsa, d 12.

grudnia), Przeor Paulinów (Julian Mors z Poradowa, d. 17.

grudnia,).

Komcdye: Tricoche i Cacolct (Meilhac i llalcvy, d. JO.

wrzenia), Na asce zircia (IWriere i Thiboust , d. 20.

wrzenia), Bratanek z Ameryki (J. Vcrnc, d. 8. padzier-

nika), Pajac (O. Feuillet, d. 17. padziernika), Lady Tar-

tuffe (Girardin, d. 20. padziernika), Róowe dyabetki

(Orang i Thiboust , d. 20. listopada).

Personal dramatu powikszya w tym sezonie Henryka

adhowska (córka Feliksa Bendy), która po raz pierwszy

wystpia na scenie lwowskiej jako Magorzata w Faucie

(d. (). listopada). Nadzwyczajna uroda, oraz zupenie bdne
pojcie roli przedstawionej — oto wraenie odniesione

z pierwszego wystpu artystki. Wraenie to niestety si

powtarzao niejednokrotnie w czasie jej scenicznej karjery.

Repertuar operowy, prócz Stradelli Flotowa (d. 18.

listopada), nie przedstawia adnej nowoci. Natomiast pewne

urozmaicenie stanowiy wystpy gocinne Dowiakowskiej

w sierpniu i we wrzeniu), Carriona (we wrzeniu) i Mccen-

zeffy-Riyoli 1

) która w partyach lirycznych zyskaa liczne koo
wielbicieli.

Tenor Manuel Oarrion
,
sdziwy piewak

, by wówczas

ruin artysty, lecz ruin budzc jeszcze podziw znakomit
szko. Do staego skadu opery, której czoo stanowili Ja-

kowicka i Olski, przyby w padzierniku napowrót Zakrzew-

ski. Jakowicka opucia Lwów w grudniu ustpujc miejsca

zaangaowanej na reszt zimy Dowiakowskiej.

*) Mecenaeffy zmara il. :
J
>0. wrzenia 1875. w Krokowi?.
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Z przedstawie operetki wypadnie zanotowa wysta-

wienie kompozycyi Offenbachowskich : Po capstrzyku (d. 27.

listopada) i Sinobrodego (d. 13. grudnia), tudzie wystpy
Brzechwy (w padzierniku) i tenora Tytusa Mikulskiego

( w Ernanim d. 4. padziernika). Mikulski, stale zaangao-

wany, by wcale uytecznym w operetce.

Jakkolwiek przedsibiorstwo lir. Cetnera i osia istniao

ju tylko na papierze, mimo to w dniu 29. stycznia 1874 r.

zgosili si obaj powy wymienieni do Wydziau krajowego

z prob o wypat subwencyi. daniu temu sprzeciwili si

jednak inni czonkowie komitetu, skutkiem czego rozdzielono

subwency za rok 1873 midzy Niedzielskiego, hr. Cetnera

i osia. Pierwszy z nich otrzyma 1500 zr., drugi 2500 zr.

,

trzeci 4000 zr. w. a.

Sezon zimowy J874 roku nie róni si niczem od

poprzedniego. Brak poprawnego wykonania starano si po-

kry iloci przedstawianych nowoci. Z sztuk oryginalnych

odegrano w tym czasie po raz pierwszy dramaty : Marynr
Mniszchówn Szujskiego (dwie czci, 2(5 i 27. lutego),

Magnuszewskiego Rozbójnika salonowego, (d. 11. marca),

uzupenionego przez M. Woowskiego i Trzeci Maja Bole-

sawity (d. 24. kwietnia); — komedye: L. Starzeskiego

art królewicza (d. 22. stycznia), Koziebrodzkiego Mile

zego pocztki (d. 4. marca), oraz krotochwil T. Czapel-

skiego Zjazd naszych braci (d 30. stycznia).

Z przekadów przedstawiono po koniec kwietnia :

Krwawe wesele, dramat Lindnera (d. 9. stycznia), oraz

komedye: Sardou Andrea (d. 18. marca), Augiera Lwy
i lisy fd. 14. kwietnia), Gondineta Picaud de la Picaudiere

(d. 28. kwietnia).

W operze przez ca zim gocia Dowiakowska, z któ-

rej wspóudziaem wystawiono Afrykankr (d. 10. marca),

Cyrulika sewilskiego (d. 28. marca).

Przyby równie na kilka gocinnych wystpów Oic-

lewski, (w styczniu), witany bardzo sympatycznie.

W poowie lutego powrócia te z Warszawy Kwieci-
ska, która obecnie przesza stanowczo na pole operetki

Teatr polski we Lwowie. 23
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gdzie gos jej nadwtlony w operze, a wsparty gr w istocie

wyborn, jedna piewaczce znakomite sukcesy. Po wystpach

Kwieciskiej w W. ksinej Gerohein i w yciu paryskiem,

ukazaa si w dniu 24. marca po raz pierwszy Pikna He-

lena, w której ta aitystka odtwarzaa z powodzeniem par-

ty tytuow. cile historyczny kostyum diicy w akch

trzecim budzi ywe oklaski i okrzyki niekamanego zapau...

.

Tymczasem bezad i anarchia wewntrzna, objawiajca

si zarówno w chwiejnoci repertuaru, jak w spónionera roz-

poczynaniu przedstawie i w zajciach zakulisowych , które

wywoyway gorszce sceny w amfiteatrze 1
), — spowodoway

w kocu Wydzia krajowy i wadze rzdowe do zapytania,

w czyich waciwie rkach spoczywaj rzdy teatralne.

W odpowiedzi na to owiadczyli w kwietniu pozostali jeszcze

czonkowie komitetu zaoycieli, i prawa swe przelali na

zawiza si majc spók artystów, któr reprezentowali

adnowski, Dobrzaski i Konarski. Od tej chwili istniejca

faktycznie od kilku miesicy socyeta artystów rozpocza

sw moraln egzystency*).

') Zajcie w teatrze zdarzone w dniu 21. kwietnia t. r. (w czasie

przedstawienia „Sinobrodego"), w którem interweniowa musiaa polieya

,

podao p Lamowi wyborny temat do kroniki niedzielnej, rozpoczynajcej

od sów Homera przetrawestowanych w sposób nastpny:

„Gniew opiewaj bogini ! bogi srodze ro/iartych,

Zgubny — co wiele siców wytfuk na piknych obliczach.

Wiele te modych poetów wtrci do kordygardy,

I na pastw ich rzuci zbyt gorliwym wach m ano m,

Jakote policyantom. Tak chcia bowiem dyrektor.

Gwoli któremu dwie a rozkokoszyy si damy u
.

Dziennik Polski 1874. Nr. 05.

) Gazeta Narodowa 1874. Nr. 73.
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XII.

Teatr pod zarzdem Spóki artystów.

Rok 1874: Wyjazd adnowskieh. — Zaangaowanie Edgara. — Wy-
stpy Neuville'a. — Zakrzewski Julian. — Jubileusz Goszczyskiego. —
Wycieczka do Przemyla i do Stanisawowa. — Teatr letni na Strzelnicy.—

Podwyszenie subwencyi. — Komitet znawców. — Kótnie w onie Socyety.—

Dyuiisye.—Powrót Janowskiego.—Seweryn Zamojski.—Adolfina Zimajer. —
Kok 1875 : Nowe zatargi midzy stowarzyszonjrmi. — Wypata subwencyi

ze wzgldów humanitarnych. — Wystpy Bogdani-Kleczkowskiej. — Pe-

tycya stowarzyszonych do Sejmu. — Uchwaa Sejmowa o sezonowej opo-

rze. — Wystpy Wandy Miller-Czechowskiej. — Upadek 8ocyety. —
Ukady.

Rzdy Socyety artystycznej rozpoczy si pod zerai

auspicyami, gdy w porze najmniej korzystnej dla teatru.

Niebawem te usun si ze spóki cakiem niespo-

dziewanie adnowski, który wraz z on przeniós si do

Krakowa w poowie kwietnia. Pozostali grozili mu procesem

0 sum 11.000 zr., pisali przeciw niemu manifesty w dzien-

nikach. Gdy wszake groby te nie zdoay adnowskiego

nakoni do powrotu, pogodzono si z myl jego wyjazdu

1 w miejsce nieobecnego przyjto Woleskiego do komitetu

zarzdzajcego. Komitet artystyczny mia niezawodnie jak

najlepsze chci — paraliowane niestety cigym brakiem

gotówki, ciarem przejtych a wzrastajcych bezustannie

dugów i pochodzc ztd anarchi wewntrz teatru.
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Starano sio o wzmocnienie personalu dramatycznego,

i w tym celu zaangaowano Edgara (llalasitea), lwowianina,

artyst teatru miejskiego w Berlinie, oraz oboje Terenko-

czych z Krakowa. Edgar, wytrawny artysta niemiecki, oka-

za sic. niezdolnym zarówno do przedstawienia charakterów

w dramacie (Mnich, Salomon), jak i w komedyi (Syn Gi-

boyera), gdy musia walczy z trudnociami polskiej wy-

mowy i razi publiczno sposobem swej gry, rzekomo reali-

stycznej, któr odbija niekorzystnie wobec reszty polskiego

otoczenia. Terenkoczowie byli par uytecznych aktorów,

on w rolach amantów, ona w pomniejszych rolach w ko-

medyi.

Do poowy lipca trwa sezon teatralny we Lwowie,

urozmaicony wystpami gociunemi Maurycego Neuville'a

(w kwietniu), trajika grywajcego w jzyku angielskim.

Wystpy Neuyille^ (Hamlet, Kupiec wenecki, Otello) nie

cieszyy si wcale licznym udziaem publicznoci
;

prasa

przyja je niemniej ozible. Szczliwsz bya Modrze-

jewska, która przybya w czerwcu i z nowych swych kre-

acyi daa tu pozna Feuilletowsk Jalk (d. 24. czerwca)

i Blank w Sfinksie Feuilleta (d. 1. lipca), wreszcie Grill -

partzera Safow; (d. 10. lipca). Mimo szalonych upaów, teatr

na wystpach Modrzejowskiej bywa przepeniony.

W czerwcu wypada teatrowi sposobno uczczenia

zasug Seweryna Goszczyskiego, który pod koniec ywota
osiad we Lwowie. Urzdzono wic wieczór muzykalno-de-

klamacyjny fd. 8. czerwca), w program którego prócz pro-

dukcyi muzykalno-wokalnyeh, weszy: monolog z czwartego

aktu Dziewicy Orleaskiej wygoszony przez Derynank,
apoteoza poety i obraz z ywych osób, przedstawiajcy

scen z „Zamku Kaniowskiego*. Ku kocowi wygosia
Nowakowska, zwracajc si ku uwieczonej loy poety, pro-

log Wadysawa Ordona.

Prócz wprowadzonych przez Modrzejowsk nowoci,

przedstawiono krotochwil Topfera Rosenmuller i Fink
(d. 27. maja) i Gotszalla komedy Pit i Fojc (d. 5. czerwca).

W operze powrócia z wiosn Jakowicka i wyrabia si
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bardzo szybko Zakrzewski, który wkrótce mia zastpi
< Mskiego na stanowisku pierwszego tenora. Jako jeszcze

przed upywem lata Olski zniewolony by opuci scen,

stargawszy gos piewaniem forsownych partyi bez dosta-

tecznej szkoy. W maju opucia te scen lwowsk Bogu-

sawska i drugi tenor Menkes, któremu bekotliwa wymowa
utrudniaa powodzenie na scenie, wreszcie barytonista Kohler,

poróniony z komitetem rzdzcym. Kohlera chciano zast-

pi Leopoldem Miaszewskim, a nastpnie Horbowskim, który

obok wybornej szkoy, posiada gos sympatyczny, lecz zbyt

saby dla ogromnej sali skarbkowskiej. Natomiast znalaza

si na gruncie lwowskim, który do niedawna móg susznie

uchodzi za niewyczerpan „kopalni tenorówu
, wielce obie-

cujca sia w osobie Wooszki, uywanego w drugorzdnych

partyach. Zwraca równie uwag talent Manowskiej. W po-

szukiwaniu za piewaczk koloraturow
,
sprowadzono w czer-

wcu na wystpy Aglaj Orgenyi i pani Orabuena-Eske-

nazy, w sierpniu piewaczk Dest, wszystkie mniej przy-

chylnie przyjte przez publiczno. W lipcu Tellini wyst-

powaa z tern samem co w roku zeszym powodzeniem.

W poowie lipca wpad komitet zarzdzajcy na nie-

fortunn myl wyjazdu wraz z caem towarzystwem do

Przemyla. Dano tam jedenacie przedstawie dramatu

i opery — uwieczonych w ostatecznym rezultacie deficy-

tem. Przemyl zbyt maem by miastem, by móg utrzyma
liczne towarzystwo lwowskie, a wysokie ceny wstpu, oraz

atwa sposobno korzystania bezpatnego z przedstawie,

odbywajcych si w niedo szczelnie zamknitej sali w
zamku, nie przyczyniy si równie do finansowego powo-

dzenia w tein miecie. Tymczasem pozostay we Lwowie
Woleski zajmowa si budow letniego teatru na Strzelnicy

miejskiej i z kocem lipca arcyprymitywna ta budowa bya
wykoczona. Liczono na upay, skutkiem których publicz-

no bardzo licznie si zgromadzia ( w czerwcu d. 6. i 9.) na

dwa przedstawienia, urzdzone pod goem niebem na Pohu-

lance. Tymczasem i pogoda zawioda biedaków; niejednokrotnie

z powodu deszczu trzeba byo odwoywa przedstawienie,

Digitized by G6ogle



858

lub przenosi je do sali skarbkowskiej, gdzie rezydowaa

opera. W poowie sierpnia cz personalu dramatycznego

z operetk wyjechaa do Stanisawowa, gdzie wiodo si
teatrowi wcale pomylnie.

Skoczy si wreszcie kopotliwy sezon letni '), i w dniu

2. wrzenia rozpoczto przedstawienia w Skarbkowskim te-

atrze now komedy Becikowskiego Protegujcy i protego-

wani. udzono si nadziej, e korzystny sezon zimowy

zmae stare grzechy, tern bardziej, i Wydzia krajowy

nie odmawia swego poparcia stowarzyszonym artystom.

Nie tylko bowiem wypacono im w lipcu (d. 16.) cz
subwencyi w kwocie 4000 zr., lecz nadto komisya bude-
towa na posiedzeniu sejmowem z dnia 16. padziernika t. r.

wniosa i przeprowadzia uchwa oddajc na cele polskiego

teatru we Lwowie kwot 12.000 zr. do dyspozycyi Wy-
dziau krajowego, celem uycia w sposób jak najkorzystniej-

szy. cznie wic z dawn subwency (4.200) zasiek roczny

dla teatru mia odtd wynosi sum 16.200 zr.

Równoczenie z wypat subwencyi w lipcu wesza
w ycie kreowana przez Wydzia krajowy komisya znawców,

w skad której weszli: J. A. Fredro, Marceli Madejski,

Wadysaw oziski, Juliusz Starkel, Antoni Maecki i Edmund
MochnackP). Pocztek sezonu zimowego zapowiada si

wcale dobrze. Reysery dramatu obj Edgar, Dobrzaski

reysery opery. Zaangaowano Rychtera, Szaszkiewiczow 3
),

która zdradza wybitny talent w rolach naiwnych i Nowa-

kowskiego do ról drugich amantów, sprowadzono na gocinne

wystpy Rakiewiczow (z kocem wrzenia). Rakiewiczowa

w Szermierzu z Rawenny, w Maryi Tudor i w Maryi Stu-

art, w której gra umylnie w tym celu przybyy adnowski

«) Tydzie 3874. Nr. 1. — Kuch literacki 1874. Nr. 1.

J
) Sprawozdanie z czynnoci Wydziau krajowego za r. 1874. str.

28—30. Alegat G. H. Stenograficzne sprawozdanie z sesyi Sejmu krajowego

r. 1874. str. 74. 541. 54?.

*) Karolina Szaszkiewiczow (Grabowska) zmara d. 10. kwietnia

1875 roku we Lwowie.
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(Botwel), budzia ogólne uznanie; takowe spotgowao si

jeszcze po wystpie artystki w. Dziewicy orleaskiej.

• Wystawiono dramaty : Salomon Szymanowskiego (dnia

21. padziernika) i cenny pod wzgldem literackim utwór

Bronisawa Komorowskiego Krok ostatni Arkony ksuie (d.

28. padziernika) ; z komedyi tómaczonych ukazay si

Augiera : Pan notaryusz (d. 11. listopada) i Lupersaca:

Moja kuzynka (d. 12. padziernika). W Bezrobociu kowali

(d. 14. listopada) debiutowa intelligentny artysta Stromfeld.

Nie prónowaa te i opera, a zarzuciwszy przekraczajcy

siy i rodki sceny lwowskiej repertuar Majerberowski, wy-

stawia Fra-T)iavola (d. 5. wrzenia), Napój miosny (d. 5.

padziernika) i Hrabin (d. 22. padziernika ,

). W zakresie

operetki, prócz wystpów Majeranowskiej (we wrzeniu)

prawdziw senzacy wywoao przepyszne wystawienie Le-

coqu'a opery komicznej Anyot (d. 18. wrzenia), która mimo

obojtnego przyjcia przez pras, z kadym dniem wiksz
cieszya si popularnoci. Niestety swary i niezgody wy-

buche w onie komitetu ju z kocem wrzenia pooyy
koniec tej pomylnoci. W miejsce Dobrzaskiego Stani-

sawa, który wystpi, przybrano do komitetu Huberta, a ró-

wnoczenie poczy si sypa dymisye na wszystkie strony.

W przecigu padziernika usunli si ze sceny : Dobrzaski,

Kwieciski, Doroszyscy, Terenkoczowie, Kwieciska, gro-c zaoeniem drugiego teatru w hotelu ora.
Prasa rozdzielia si na dwa obozy, bronice dyrekto-

rów lub secessyonistów.

Staje w obronie tych ostatnich, nie szczdzia Gazeta

Narodowa ani osobistoci czonków komitetu, ani te samego

teatru, potpiajc w nim wszystko a priori Szkodzio to

powodzeniu teatru, a zarazem wywoao now burz w gro-

nie stowarzyszonych, którzy po strutynowaniu rachunków

,
) Obsada partyi w „Hrabinie" bya nastpujca : Hrabina (Jako-

wicka), Bronia (Szirer), Kazimierz (Zakrzewski), Chory (Borkowski),

Podzaszye (Koncewicz), Dzidzi (Mikulski).

) Gazeta Narodowa 1874, Nra. 224, 237, 238, 253, 258, 2 0.-
Odpowiada jej Tydzie 1874. Nr. 13.
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dostrzegli, e dug cicy na teatrze doszed ju do powa-

nej cyfry 25.000 zr. w. a. Sdy polubowne, konfcrencye

i intrygi pochaniay cay czas artystów, poczwszy od po-

owy listopada a do d. 11. grudnia, w którym to terminie

obj adnowski kierownictwo sceny. Przywieziony z Kra-

kowa, wstpi na usilne nalegania do zarzdu w miejsce

Konarskiego. Z zapaem i z przesad, charakteryzujc ner-

wowy ludek teatralny, obiecywano sobie zote góry po no-

wym zarzdzie, który w istocie by zupenie bezsilnym

wobec dugów, poerajcych kady grosz dochodu z przed-

sibiorstwa 1

). Nie lubicy si rachowa artyci, byli innego

przekonania i pem niowych nadziei w róowym humorze

obchodzili inauguracyjne przedstawienie nowego zarzdu

w d. 11. grudnia 2
). I pod wzgldem artystycznym nie

wiele móg zdziaa nowy kierownik, krpowany na kadym
kroku lukami w pcrsonalu i niedostatkiem pieninym. Po

koniec roku wystawiono Sowackiego traiedre Mindowc

(d. 20. grudnia), która upada dla braku przygotowania i do-

statecznej obsady ról, oraz oper Dopplera Wanda .

W burzlhvyin tym okresie przypado kilka debiutów

a raczej wystpów, gdy kandydaci, pukajcy do wrót

sceny skarbkowskiej, nie byli pocztkujcymi adeptami, lecz

artystami zdawna obytymi z deskami sceny, starymi znajo-

mymi lwowskiej publicznoci. Mówimy o Woniakowskim

i Zamojskim. Woniakowski, mody, wielce obiecujcy ar-

tysta z pierwszych lat dyrekcyi Nowakowskiego i Smocho-

wskiego, powraca jako zmanierowany aktor prowincyonalny

(d. 2. grudnia w GicJiej loodzie), znkany dugoletni tuacz-

k o chodzie i godzie.

Drugim gociem by Zamojski Seweryn, równie da-

wny znajomy z lat poprzednich, gdy jeszcze grywa ocho-

czych parobczaków krakowskich. Obecnie wiek i tusza sko-

*) Ruch literacki 1874. Nr. 7. - Gazeta Narodowa 1874. Nr. 259.
a

) „Bachus wdar si w lwowski przybytek Melpomeny i przecha-

dza si po jego deskach bardzo chwiejnym i niepewnym krokiem" — pi-

sze o tern przedstawieniu . p. Jan b.im w swej pogadance (Tydzie 1874.

Nr. 4.)
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niy go do objcia ról komicznych. Przypomnia sic wic
publicznoci jako Popolani w Sinobrodym (d. 4. grudnia).

Kazein z Zamojskim wystpia w partyi Bulotty niezna-

na dotychczas w naszem miecie artystka. piewaa sw
party

c;
gosikiem nieledwo dziecicym, który oburzy suro-

wycli recenzentów muzycznych. Take nika figurka i niezbyt

regularne rysy twarzy debiutantki, niezupenie licoway z poj-

ciem rozpasanej heroiny Offenbacha. Co jednak porwao
publiczno, skutkiem czego rce wszystkich, jakby bezwie-

dnie zoyy si do oklasku — to szalona werwa, nieporó-

wnany humor, ycie i swoboda tryskajce z oryginalnej

nawskró gry modej artystki. Nieznana dotychczas, w cigu

kilku tygodni staa si jedn z najpopularniejszych artystek

w naszym teatrze, ulubienic publicznoci, znanej z chodu

i obojtnoci wobec artystów. Fenomenaln t debiutantk

bya — Adolfina Z imaj er.

Zamojski i Zimajer pozostali przy scenie lwowskiej,

zaangaowani na stae.

Do niepowodze, jakie w cigu zimy 1875 roku prze-

ladoway teatr lwowski, przyczyniay si w znacznej czci
nieustanne zatargi midzy artystami a kierownictwem arty-

stycznem. Wywóczano je niepotrzebnie przed forum publi-

czne w szpaltach dziennikarskich, zarzucajc dyrekcyi ne-

potyzm i tym podobne przewiny. Brak regularnej pacy
wyrodzi anarchi i niead w teatrze, objawiajcy si zaró-

wno w cigej chwiejnoci repertuaru jak i w niedbaem

wykonywaniu takowego.

Jeli u artystów weszo w mod nieuczenie si ról,

niedziw wic, c i u publicznoci nieuczszczanie do teatru,

stao si mod. Wyjtek stanowiy pod tym wzgldem wy-

stpy Zimajer ( [/licznik paryski, Sztuka przypodobania si,

Pierwsza wyprawa modego fficJieieu, Majstrowa z ChoraJ-

czyzny i t. d.) i operetki, które stanowiy jedyn desk ra-

tunku pod wzgldem kasowym.

W styczniu przypady debiuty obojga Tomaszewiczów,

uytecznych aktorów, których zaangaowano oraz Supi-

skiego (Ferdynand w komedyjce Jeden z nas musi sic
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ohnit). Natomiast dano dymisy : Derynzance (powrócia na

scen dopiero w maju), Rychterowi i Edgarowi...

Repertuar dramatyczny zawiera nastpujce nowoci :

Ksie niezomny (Kalderon-Sowacki, z muzyk Jareckiego

;

d. 15. stycznia *), fragment Samsona Ujejskiego (9. lutego)

i wznowienie Emilii Gattoti (d. 25. lutego), zreszt zas same

fraszki, jak krotochwila Baptysty Niema zyda w karczmi

'

(d. 20. stycznia) i czyskiego Pro publico bono (d. 17.

lutego), lub Benediksa Bro niewiecia (<. 9. lutego).

Opera trzymaa si, dziki wspóudziaowi Jakowiekiej,

gdy wystpy Bogdani Kleczkowskiej (w grudniu i w styczniu),

cieszce si nadzwyczajnem powodzeniem, przerwane zostay

8enzacyjnym procesem, jaki piewaczce wytoczono we
Wiedniu a

). W marcu gocia w operze Majeranowska

i Cepeda.

Operetka po wystawieniu Konfuzyusza XI. (15. lutego)

L Delibesa, przedstawia trzeci cz „Krakowiaków" p. t.

Skarby i upiory (d. 6. marca) Aleksandra adnowskiego
(z muzyk K. Hoffmana), która okazaa si niezdarn kle-

jonk z rozmaitych sztuk ludowych. Wystpy piewaczki

krakowskiej, Kaliksty wikliskiej (w lutym) i Pikna He-

ima w interpretacyi Wajcównej i Zimajer, cigay do teatru

tumy dne atwych wrae...

Prasa caa, a nawet cz jej bezstronna dotychczas

i yczliwa socyecie artystycznej, ostro potpiaa jej dziaal-

no, konstatujc obnienie artystycznego poziomu sceny i stan

jej fatalny. To samo orzeczenie o teatrze wydaa komisya

artystyczna, motywujc wydanie subwencyi za pierwszy

kwarta 1875 roku li wzgldami humanitarnymi 3
).

Z wiosn polepszy si wprawdzie repertuar— zapóno
niestety, by zapobiedz nieuchronnej katastrofie finansowej.

*) Obsada gówniejszych ról Ksicia niezomnego bya na-

stpujca : Król (Zamojski), Feniksana (adnowska), Ferdynand (adnowski),

Henryk (Kwieciski), Mulej (Woleski).

') Gazeta Narodowa 1875. Nra 10, 11 i 108—111.

») Gazeta Lwowska 1875. Nra 36, 66. Ruch literacki 1875. Nra. 10, 17.
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Z sztuk oryginalnych ukazay si: Kraszewskiego

bluetka Kosa i kamie, (d. 14. marca), koinedye J.A.Fre-
dry Wielkie bractwo (d. 17. marca), i Koziebrodzkiego

Postpowe swaty (d. 1. czerwca), wreszcie Lilia Weneda
Sowackiego (d. 21. maja), w której Derynanka (Roza)

i adnowski (Derwid) wietny odnieli tryumf 1

).

Z przekadów przedstawiono: dramat Feuilleta Dwa
wiaty (d. 9. kwietnia), komedyjk Niewinuitko (d. 24.

maja ; Meilhac i Halevy), krotochwilc : Kamionka (d. %. maja;

Meilhac i Halevy) i Gagatek pana majstra (d. 12. maja;

L'Arronge).

W operze gocia w maju Wanda Miller-Ozeehoweka;

w operetce zanotowa wypadnie pierwsze przedstawienie So-
wianka (24, maja) W. Czerwiskiego. Na kwiecie przypa-

dy dwa wystpy ruskiego towarzystwa Romanowiczo-

wej (Nataka Potawkai Student na wdrówce; 7. i 8. kwiet-

nia), oraz wystpy towarzystwa baletniczego pod dyrekcy
Weissa, na któryoh toczono si w teatrze z zapaem godniej-

szym lepszej sprawy. Zreszt pustki szalone panoway na

przedstawieniach dramatu i komedyi.

W ostatecznej potrzebie zwrócili si stowarzyszeni do

Sejmu, dajc: a) kwoty 5000 zr. na sprawienie dekoracyi

b) 16.000 zr. subwencyi, c) 46.000 zr. subwencyi na wy-

padek, gdyby opera miaa na przyszo istnie przez rok

cay. W odpowiedzi na to izba sejmowa uchwalia subwen-

cy w wysokoci 12.000 rocznie pod warunkiem utrzymy-

wania sezonowej opery przynajmniej przez cztery miesice

w roku. Uchwaa ta zabia egzystency opery polskiej we
Lwowie 2

).

Z pocztkiem czerwca t. r. zakoczya socyeta arty-

styczna skoatany swój ywot. W dniu 3. czerwca odbyo si
ostatnie przedstawienie dane pod jej zarzdem. Odegrano

*) Obsada reszty ról w LilJi Wenedzie bya nastpujca: Lech

(Zamojski), Gwinona (Aszperger), Lilia (adnowska), Polelum (Konarski),

Lelum (Kwieciski), Gwalbert (Hubert), Slaz (Fiszer).

a
) Stenograficzne sprawozdanie z sesyi Sejmu krajowego r. 1875.

str. 711.
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Rce CJsarodgiejskie. Tymczasem toczyy sic ukady midzy
stowarzyszonymi a Janem Dobrzaskim i Miaszewskira,

którzy obaj ubiegali si o przedsibiorstwo lwowskiego te-

atru. Dobrzaski ubieg Miaszewskiego, przedstawiwszy

stowarzyszonym korzystniejsze warunki w zamian za ust-

pienie dyrekcyi i przejwszy na siebie zapat 22.000 zr.

dugów socyety (reszt w kwocie 5000 zr. mieli zapaci
stowarzyszeni), obj przedsibiorstwo polskiego teatru we
Lwowie.

Socyeta artystyczna, mimo wielu bdów, jakich si

dopuszczaa w cigu swych rzdów, zasuguje poniekd na

usprawiedliwienie. Ludzie bez kapitau i kredytu, nie ma-

jcy wyobraenia o administracyi
,
podjli si ciaru, który

przewysza ich sabe siy. Dug, odziedziczony po gospo-

darce komitetu zaoycieli, by grzechem niezawinionym,

który niweczy najlepsze chci stowarzyszonych i sta si gów-
nem ródem niesnasków, które targay ono socyety. Jeli

lekkomylnymi byli artyci, przejmujc na siebie zapat
dugów komitetu, to zarzut lekkomylnoci w równym stopniu

winien dotkn take i tych
,

którzy nie przeszkodzili

w por tym ukadom, trudnym a raczej niepodobnym do

wykonania.

W ostatecznym rezultacie ucierpia na tern teatr, mio-

tany przez dwa lata cigymi przewroty, ucierpiaa sztuka,

której godno i stanowisko poniewierano i ucierpieli sami

stowarzyszeni, zniewoleni do spaty reszty dugów spóki

z prywatnych swych zasobów.

Myl artystycznej socyety na dugie lata postradaa

sw popularno we Lwowie.
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Teatr pod dyrekcy Jana Dobrzaskiego i Jana Taskiego.

Rok lS7n : Stanisaw Dobrzaski jako artysta i kierownik sceny. —
Sezon letni. — Wystpy Dorynanki w Warszawie. — Przed lubem. —
Przezorna mama. — Opera lwowska w Krakowie. — Balet. —
Rok 1870: Przedstawienia popoudniowe. — Przekady. — Prorok. —
Wystpy Bianki Donadio. — Oabbi i Marco. — Tymczasowy teatr letni. —
Wystpy Modrzejowskiej. — Cykl Fredrowski. — mier Taskiego. —
E mig racy a chopska. — Adolf Walewski. — Aida — Rok 1877:

Pierwsza serya pomiertnych dzie Fredry: Wielki czowiek do

maych interesów, Dwie blizny, wieczka zgasa. —
Straszny dwór. — Lohengrin. — Wycieczka na prowincyc ido

Krakowa. — Pierwszy konkurs im. A. Fredry : Podwyszenie subwenoyi. —
Pan Damazy. — Seweryn Zamojski. — Wystpy E. Chiomi — Opera

woska. — Rok 1878: Druga serya dzie Fredry. — Spudowali
i M od biedy. — Uwieczone na konkursie: Artyku 264
i Uproszone zaloty. — Farsy: Lolo, Kuglarka. — ucyan Kwie-

ciski. — Debiut Marczello. — Duch wojewody. — Wystpy
Millera. — Teatr lwowski w warszawskiem Eldorado. — Przedstawienia

na dziay we Lwowie. — Adolfina Zimajer. — Marya Wisnowska. —
Elbieta Skalska. — Rok 1870: Teatrzyk Rozmaitoci. — Ernest Rossi. —
Przewaga operetki. — Ustpienie Stanisawa Dobrzaskiego. — Apollo Lu-

bicz reyserem. — Akrobaci. — Zabiegi. — Wystpy Modrzejowskiej.—

Tadeusz Skalski. — Anna Boezkaj — Ryszard Ruszkowski. — Rok 1880:

Produkcye Nimfy wodnej Manilli. — Dwie teciowe. — Min do we,

opera Jareckiego. — Wycieczka do Krakowa. — Odwiedziny monarsze

w teatrze. — Ostatni wystp i zgon Stanisawa Dobrzaskiego. — Nieudolne

kierownictwo sceny. — Dramat jednej nocy A. Urbaskiego. —
Rok 1881: Braki repertuaru. — Francuskie towarzystwo Juliusza Des-

champs. — Ostatnie przedstawienie.

W dniu 5. czerwca 1#75 r. przedsibiorstwo teatru

objli na lat sze. Jan Dobrzaski, redaktor „Gazety Naro.

Digitized by Google



dowej" i Jan Taski, byy redaktor „Kaliszanina", niedawno

osiady we Lwowie.

Nikomu wszake nie byo tajuciu, i waciwym dy-

rektorem by Stanisaw Dobrzaski
,
który obj artystyczne

kierownictwo sceny, podczas gdy Taski zaj si czci
administracyjn zarzdu. Stanisaw Dobrzaski 1

) ,
jako ar-

tysta, znanym by pochlebnie lwowskiej publicznoci. Wy-
ksztacony wszechstronnie, uprawia na scenie dzia wyszej

komiki, odznaczajc si zarówno wybitn si komiczn,

jak naturalnoci i artystyczn miar. Gra jego bya zawsze

najstaranniej obmylan
,

opracowan we wszystkich szcze-

góach, nacechowan wyszym pogldem na sztuk.

Repertuar Dobrzaskiego by bardzo obszerny, gdy
obejmowa kreacye z zakresu wyszej komedyi , farsy i ope-

retki ; w której artysta z pewnem upodobaniem wystpowa,
nadajc groteskowym postaciom bohaterów Offenbacha i in-

nych mistrzów podkasanej muzy gbszy, satyryczny podkad.

(Menelaj, Indigo, ks. Pawe w Ksinej Gerohtein, Gon-

dremark w yciu paryskiem).

Oprócz operetki, mia te Dobrzaski, wzorem innych

komików pewn sabo do tak zwanych czarnych charakterów

(Gessler w Tellu
,

Giugurta w Nienaivici), gdzie tempe-

rament jego flegmatyczny i organ nosowy wprost przeciwne

*) Stanisaw Bobrzaski urodzi sic dnia 10.. marca 1847 roku we

Lwowie z ojca Jana, wówczas redaktora Dziennika mód paryskich i z ma-

tki Karoliny ze Smochowskich Do szkó uczszcza we Lwowie, a wydalony

z gimnazjum w przededniu wypadków 1863 r., ksztaci si samodzielnie

pracujc równoczenie w redakcyi Gazety Narodowej i uczszczajc na

uniwersytet, jako suchacz nadzwyczajny. W roku 1863., wbrew woli i wie-

dzy rodziny wstpi na deski sceniczne w Stanisawowie i odtd datuje bi

jego zawód artystyczny na scenach krakowskiej i lwowskiej. Ustpiwszy

ze sceny lwowskiej, w r. 1870, obj dyrekcy sceny poznaskiej, a nastpnie

z wiosn 1873 roku powróci w skad tutejszego personalu. Oeni si we

wrzeniu 1874 roku z Mary Kwiecisk. — Obszerny yciorys Stanisawa

Dobrzaskiego skreli Aureli Urbaski w przedmowie do zbiorowego wy.

dania jego komedyi (Lwów 1886). — Porównaj : Kosy 1880. Nr. 806. —
- Gaaeta Narodowa 1880. Nr. 266.
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wywoay wraenie. Natomiast gra jego refleksyjna potine

sprawiaa wraenie, czy to w kreacyach cile charaktery-

stycznych, {Mercadet, Jonatan w Nitce jedicabiu , Merson

w Pani Caverlet)
,

czy te w rolach charakterystyczno - ko-

micznych, nacechowanych spokojem i powolnoci. (Sdzia

w Przezornej mamie
,

Rejent w Panu Damazym, Dawnowski
w Mu od biedy, lub Trabut w Maomieszczanach) .

Typy zblazowanych wiatowców (Fajtaszko w Ziem
ziarnie) znalazy w nim równie dobrego wykonawc, jak

postacie Fredrowskie (atka w Doywociu, kapelan w Da-
mach i Huzarach, Szambelan w Ciotuni i w Panu Jowial-

skim, Pan Benet), nie wspominajc o caym szeregu wie-

tnych postaci
,

jakie stwarza w najbahszych farsach

,

(Tricohe i Cacolet
,
Dwaj zodzieje). Pamitn w tym dziale

ról pozostanie gra Dobrzaskiego w roli Petillona w Lolu,

która mogaby przynie zaszczyt artycie na pierwszych

scenach stoecznych. Inteligencya potnie wspierajca twór-

czo Dobrzaskiego, jako artysty, rozszerzona znajomoci
wielu obcych jzyków, bya tem podasz w nim, jako

w kierowniku sceny. Jako taki by Dobrzaski ideal-

nym dla naszego teatru. Zna scen jak najdokadniej

i mia rzadki dar gromadzenia i najkorzystniejszego uycia
zebranych si artystycznych. cisa bezstronno na tem

stanowisku kierownika
,
niedajca posuchu zakulisowym

intrygom, ani ambicyom osobistym, bya jedn z najcelniej-

szych zalet modego dyrektora. Dla sztuki zdolnym by do

najwikszych ofiar i powice nie baczc, czy takowe id
w parze z korzyci materyaln. Dobrzaski zna teatr,

lecz nie zna publicznoci, mimo gorzkich dowiadcze
zebranych w latach poprzednich.

Okres czasu midzy rokiem 1875 a wiosn 1879. roku,

kiedy w peni si pracowa Stanisaw Dobrzaski dla sceny

tutejszej , nazwa mona miao zot er w dziejach na-

szego teatru.

Objwszy dyrekcy wród lata, nie móg Dobrzaski

na razie i myle o jakichkolwiek reformach, a zwaszcza
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o stworzeniu nowego repertuaru, którego potrzeba dawaa
si najgorcej uczuwa. Przedstawienia rozpoczte w dniu

6. czerwca operetk Angot , w której wystpia Kwieciska

ju jako Dobrzaska, musiano z powodu nadmiernych upa-

ów przerwa z kocem tego miesica. W czerwcu przed-

stawiono z nowoci same przekady, a mianowicie : przez

liczn komedye Giacosa Partye brachów (d. II.) i dramat

Augiera Maestwo Olimpii (d. 29).

V r dniu 1. lipca dramat wyjecha do Stanisawowa,

operetka do Czerniowiec. Przez lipiec teatr by zamknity,

z wyjtkiem dwu przedstawie danych w dniu 22. i 23.

lipca ku uczczeniu odbywajcego si we Lwowie zjazdu

przyrodników. Tymczasem Dobrzaski pospieszy do War-
szawy, celem zaopatrzenia si w nowe utwory oryginalne.

Równoczenie przybya do syreniego grodu Derynanka
w zamiarze debiutowania na scenie warszawskiej. Rozmaite

powody zoyy si nato, e artystka nie moga wyatpi
w adnej z swych ról popisowych i musiaa poprzesta na

jedynym wystpie w fragmencie Fausta (pity akt). Mimo
to, wystp Derynianki sprawi w Warszawie senzacy i uto

rowa jej drog na scen Wielkiego teatru , gdzie te zo-

staa zaangaowan w roku nastpnym 1

).

Rozpoczty w dniu 3. sierpnia , sezon zimowy pod

wzgldem doboru repertuaru i starannego wykonania tako-

wego, by wietnym dowodem zapobiegliwoci i energii

nowej dyrekcyi.

Przedewszystkiem postaraa si dyrekeya o ulepszone

owietlenie sceny, które dotychczas bardzo wiele pozosta-

wiao do yczenia i o fachowego dekoracyjnego malarza

,

którego zaangaowano w osobie Diilla. Jemu to zawdzicza
scena lwowska wiele efektownych pócien.

Personal dramatu pozosta na razie niezmieniony.

W skad takowego wchodziy artystki: Aszpergerowa

') Kosy r. 1875. Nr. 534. — Tygodnik illnstrowany r. 1875. Nr. m.
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i Hubertowa 1

), grywajce role matek charakterystycznych

w komedyi i w dramacie. — Nowakowska i Dcryanka do

ról pierwszych amantek w dramacie, w komedyi i w trajedyi.

adnowska, Woleska i Adlerówna, (która przybya
jeszcze w ostatnich miesicach rzdów socjety) do ról salo-

nowych i drugorzdnych w dramacie. Role naiwne i subretki

grywaa Zimajer, której córeczka, Helena wystpowaa od

czasu do czasu w rolach dziecinnych. Pomniejsze role cha-

rakterystyczne spoczyway w rku < Germanowej , Linkow-

skicj i Zalewskiej.

Nowym nabytkiem bya panna Dysterlow do ról ko-

kietek ; osoba przystojna i siniaa , lubo wymowa jej po-

zostawiaa nieco do yczenia.

Person 1 mzki dramatu skadali: adnowski (role bo-

haterskie, amant charakterystyczny w komedyi), Woleski
(pierwszy kochanek), Kwieciski (bonvimnt i amant liryczny).

Komika wysza i charakterystyczne role znalazy repre-

zentantów w Dobrzaskim, Fiszerze, Konarskim, Zamoj-

skim i Zboiskun , komika nisza w Linkowskim
,
Dbickim

i Skalskim (który przewanie grywa role sucych) Hu-

bert (role reprezentacyjne), pojawia si rzadko na scenie.

Do ról drugo i trzeciorzdnych byli : Dulemba, Galasiewicz,

Wilczyski (Konopka), oraz pocztkujcy : Dworski , Las-

kowski , Nowicki , Zieliski.

W miejsce ucyana i Nowakowskiego (role drugich

kochanków), którzy nstpili z pocztkiem tego sezonu, przy-

byli Gostyski i Jasiski.

Skad towarzystwa dla dramatu i komedyi by wic ,

jak widzimy, wcale liczny.

Byli to przewanie ludzie modzi, oywieni prawdzi-

wym zapaem dla sztuki, wierzcy na lepo swemu kiero-

wnikowi, który oprócz wielu innych zalet, mia w ich oczach

te wan zasug , i za jego wpywem byt materyalny

artystów lwowskich zosta znacznie polepszony. Gae przy

') Hubertowa zmara .1. listopad* 187U r.

Teatr polski we Lwowie. 24
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scenie skarbkowskiej rywalizowa mogy z gaami rzdo-
wych teatrów warszawskich.

W tak pomylnym skadzie rozpocz si sezon zimowy

komedy Lubowskiego Nietoperze (d. 13. sierpnia), po któ-

rej Jnastpiy oryginalne komedye : Bliziskiego Przezorna

mama (d. 26. "sierpnia) i Chleb ludzi bodzie fd. 6. padzier-

nika), Kazimierza Zalewskiego Przed lubem (d. 24. wrze-

Ania) i Z postpem (d. 10. grudnia), wreszcie Chciskiego

Krytycy (dnia 8. listopada). Najwikszem powodzeniem

z tych utworów cieszya si wzorowa komedya charakterów

Przed lubem , któr Zalewnki
,

nieznany u nas dotychczas

,

stan odrazu na stanowisku pierwszorzdnego pisarza. Sta-

czano o niego walki nawet z pras warszawsk, która

z pewnym 'niedowierzaniem przyjmowaa modego autora 1

),

Nemo propheta in patria — móg sobie powtórzy Zalewski

,

którego utwory na sceuie lwowskiej przedstawiane z prawdzi-

wym pietyzmem
,
toroway mu drog do zaszczytnego stano-

wiska w dziejach naszej literatury dramatycznej.

Jako do powodzenia Przed lubem przyczynia si

w wysokim stopniu gra znakomita naszych artystów*). O po-

wodzeniu tej komedyi, wiadczy najlepiej okoliczno, i
w przecigu roku (po dzie 2. padziernika 1876 r.) grano

j szesnacie razy. Obok komedyi Zalewskiego, najwikszem

powodzeniem cieszya si pierwsza, wiksza praca sceniczna

Bliziskiego Przezorna mama 3
), ujmujca oryginaln, swojsk

form, (grana dwanacie razy w cigu roku).

Z dramatów oryginalnych ukazali si na scenie Nie-

winni Okoskiego (d 28. padziernika), udraraatyzowana

») (ia'.eta Lwowska r. 1875 iNra 286—2^7: Obszerne rozbiory

komody i podaj: Gazeta Narodowa Nr. 2<. ,
Ojczyzna Nr. 204., Tydzie

Nr. 41.

') Obsada ról w „Przed lubem" bya nastpujca: Procki (Konar-

ski), r.ueka (Aszperger). Helena (Deryng), August -adno wski), Baltazar

(Zboiski), Antoni (Woleski), Klapk owicz (Zamojski), Muszkat (Kwieciski)

') Obsada ról w „Przezornej mamie" : Sdzia (Pobrzaski), Sdzina

(Aszperger), Mania (Woleska). Józef (Woleski), Albin (Kwieciski), Bry-

laski (Zamojski).
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teza filozoficzna na temat wohn-j woli wobec fatalizmu. Byo
to dzieo niepospolitej wartoci literackiej , nie nadajce si

wszelako na scen. Wznowiono równie Sd przysigych

Korzeniowskiego (d. 15. grudnia).

Obok wietnego w eaem tego stówa znaczeniu reper-

tuaru swojskiego godnie odbija doborowy repertuar tuma-
czony. Zoyy si na takowy : gona komedya Sardou :

Stryj Sam (d. 8. sierpnia), wyborna krotoehwila Mcilhac

i Halevy Przejcie Wrnery ;d. 15. sierpnia), wreszcie dra-

mat ludowy Dwie sieroty (DKnnery i Cormon , d. 5. pa-
dziernika) i przysowie dramatyczne J. Irtacosa Nie ów ryb

przed niewodem (d. 1.5. sierpnia).

Z kocem roku pomnoya grono lwowskich artystów

Marya Chciska (córka . p. Jana), która po raz pierwszy

wystpia w Folwarku Primerose (d. (>. grudnia). Sympa-

tyczna powierzebowno debiutantki i gra jej pena uczucia

i naturalnoci zapewniy jej przychylne przyjcie , na które

w zupenoci zasuya w cigu krótkiego swego zawodu

scenicznego.

Podobnie jak personal dramatu, tak i personal operowy

pozosta niezmieniony w swym skadzie, który we wrzeniu

t. r. liczy nastpujce siy : piewaczki Kramer, Wajeówn,

Szircr , oraz piewaków : Zakrzewskiego
,

Mikulskiego
,

Wojnowskiego (tenorów), Kohlera i Koncewicza (barytonów)

i Borkowskiego (basa).

W listopadzie opucia scen Kramerówna 1

) — przy-

byli natomiast Aleksandrowicz
,
barytonista (w padzierniku)

i basista Guberski (od sierpnia).

W tym skadzie rzeczy trudno byo myle o wysta-

wieniu nowych oper; ograniczono si wic na powtarzaniu

starego repertuaru przy wspóudziale si sprowadzonych na

gocinne wystpy. Gocia wiec we wrzeniu Bogdani - Klccz-

kowska, przyjmowana bardzo przychylnie w partyach

') Kniuier poegnaa scen wystpem w „Robercie Dyable" (d. Vi.

listopada) — egnana bardzo sympatycznie przez publiczno i pras (Ga-

meta Narodowa 1875. Nr. 261).
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koloraturowych {Cyrulik sewilski, Napój miosny) , natomiast

mniej fortunnie wypady wystpy Desta - Sadowskiej (we

wrzeniu) i Albertini - Janiszewskiej (w grudniu). Z poczt-

kiem padziernika przybya dob a piewaczka dramatyczna

Marya Juniewicz , z której wspóudziaem wystawiono po

raz pierwszy Donizettiego Faworytr, |d. 28. padziernika).

Juniewicz zostaa stale zaangaowan
W listopadzie (d. 17.) udaa si opera lwowska na

dziewi przedstawie do Krakowa, gdzie znalaza bardzo

przychylne przyjcie. Najwikszem powodzeniem cieszya

si Halka powtarzana trzykrotnie ;
przedstawiono nadto

:

Bal maskowy, Faworytr , Fausta , Ernaniego i Roberta

Dyaba x

).

Równoczenie przyby do Krakowa na gocinny wystp
adnowski, który odtworzy tytuow role w konkursowym

dramacie Becikowskiego Mieczysaw II.

Tymczasem do Lwowa zjecha niemiecki przedsi-

biorca z dekoracyami , z ywym soniem i z tekturo-

wymi wami, w ogóle z caym aparatem scenicznym su-

cym do przedstawienia widowiska p. t. Podró na okoo

wiata (J. Verne i ITEnnery, z muzyk Souppego).

Od dnia 19. listopada po dzie 5. grudnia, a zatem

przez omnacie wieczorów z rzdu tumy publicznoci

cisny si do teatru podziwiajc bogata wystaw widowiska,

którego dowcipny tekst wybornie zainterpretowali Fiszer

i Zboiski.

Operetka, której gówne siy stanowiy jak dawniej

Dobrzaska i Wajcówna, oraz Dobrzaski, Mikulski i Zbo-

iski, wystawia z pocztkiem czerwca jednoaktówk Offen-

bacha Baron Szomer daje bal (d. 15. sierpnia). Nastpnie

pomnoyo personal operetkowy zaaangaowanie Miciskiej

(we wrzc*niu), która i w operze okazaa si bardzo poy-
teczn akwizycy. Prócz niej, z si modych w chórach wy-

róniay si talentem wokalnym Ileger (Skalska) i Zion

') Czus r. 1375. iSnt. 2<5. m Ttl 274. ifóu. 233-3.
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(Kasprowiczowa). We wrzeniu przedstawiono ]>o raz pier-

wszy operetk Lccocrjua (riroflc- Girofla (d. W. wrzenia),

w której tytuowi; partye pieway Dobrzaska i Wajcówna,

za pod koniec roku (d. 20. grudnia) ukazaa si Offenba-

ch owska Perkola z Wajcówn w party i tytuowej.

Zarazem pooya dyrekcya pierwsze podstawy egzy-

stencji baletu, sprowadziwszy w sierpniu tancerki Bonn

i Maywood , oraz baletnika Rouff. Trójea ta popisywaa si

pocztkowo w antraktach i w numerach solowy cli wkada-
nych w przedstawienia oper i operetek, a nastpnie wraz

z otworzon przez Maywood szko baletow tworzya za-

wizek baletu.

Nowy rok 1870 rozpocza dyrekcya od zrealizowania

udatnogo pod kadym wzgldem pomysu. Bya nim myl
przedstawie popoudniowyeh, przeznaczonych wycznie do

wyrobienia si modszych z dramatycznego i operowego per-

sonalu Przedstawienia te odbyway si regularnie co nie-

dziela i wito rozpoczynajc si o godzinie czwartej a koczc
o godzinie szóstej popoudniu. Publiczno uczszczajca na

nie. skadaa si przewanie z dziatwy i modziey z szkó

rednich, z klasy rzemielniczej, w ogóle z tych warstw

ludnoci, dla których uczszczanie na przedstawienia wie-

czorne byo utrudnione, bd wysok cen wstpu, bd te
zajciem zawodowem. Przedstawienia popoudniowe przy-

niosy teatrowi podwójn korzy. Z jednej bowiem strony

stay si praktyczn szko dla wielu si modych, które nie

mogy znale stosownego pola popisu w przedstawieniach

wieczornych, z drugiej za oddziaujc stosownym repertu-

arem na szersze koa ludnoci obojtnej dotychczas dla

sceny, zachcay je tern samem do czstszego odwiedzania

teatru. Korzy wic pynca z tych przedstawie bya za-

równo artystyczn, jak i tinansow.

Przedstawienia popoudniowe zainaugurowana zostay

w dniu 23. stycznia komedy Fredry Odludki i 2)oda i ope-

retk Offenbacha Skrzypce zaczaroteane, cieszc si odrazu

licznym wspóudziaem publicznoci i sympatycznem przy-

jciem przez pras. Z si modszych brali udzia w tych

Digitized by Google



przedstawieniach oboje Skals-jy, którzy niebawem stali ulu-

biecami niedzielnej publicznoci , Bronikowska . Nowicki.

Dworski, oraz wieo przybyli adepci i adeptki sztuki :

Kwieciska, Pieniek, Sachorowski, Czarnecki, Urbaski,
Wysocka i Bieliska.

Repertuar nowoci oryginalnych mniej korzystnie by
reprezentowany w zimie 1870 roku. Zoyy sie na takowy
komedye : Bauckiego Bozacuna modzie (d. 8. stycznia)

i Febris aurea Sarneckiego fd. :$(>. stycznia); oba utwory

weale miernej wartoci. Ratoway sytuaeye przekady, a mia-

nowicie dramaty. Bjorsterna dramat Bankructwo (d. 20.

stycznia), pierwszy na scenie naszej utwór literatury skan-

dynawskiej, mimo pewnych wad w budowie, zaleca si
znakomit charakterystyk, zacn tendency, nowoci i ory-

ginalnoci tematu zaczerpnitego z codziennej prozy ycio-

wej. Wrcz odmiennym by dramat Borni era Córka liolanda

(d. 15. marca), wykwit poezyi odwetu, osnuty na tle le

gendy i historyi zamierzchych wieków rednich, w którym

tytaniczne postacie zwodziy turniej rycerski o cnot i powi-
cenie. Zestawienie Bankructwa i Córy Rolanda w jednym
sezonie byo pomysem bardzo udaym. Natomiast przedsta-

wiony w tym czasie dramat ludowy Claretiego Modnisie

za rewolucyi (d. 24. lutego) okaza si nadspodziewanie

sabym.

Wanym wypadkiem tej zimy byo równie wznowie-

nie trajedyi Makbet (d. 15. marca), która mimo pewnych

braków w obsadzie, wystudyowana i wystawiona starannie

cigaa tumy do teatru. Z tómaczc przedstawiono nadto

po raz pierwszy weso krotochwil Lcroy Kuzyn Jakób

(d. 7. lutego) i powan komedy Augiera wietna partya

(d. 29. marca).

Opera wystpia z Prorokiem Mejerbera (d. 24. stycznia),

który pod wzgldem obsady party i i wspaniaoci wystawy

móg miao i w porównanie z reprezentacy tej kompo-

zycyi na pierwszorzdnych scenach. Gówne partye spoczy-

way w rku Juniewiczowej (Fides), Zakrzewskiego (Jan)

i Kohlera (OberthalJ. Niemniej senzacy wywoay w marcu
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wysypy gocinne synnej piewaczki koloraturowej Bianki

Donadio w Cyruliku, w Marcie, w Lunatyczce i w Dinorzc.

Zdnmiewajca technika, wieo gosu, modo i pikno
tej nowej .gwiazdy" czaroway wszystkich. Ku kocowi
sezonu zjawiy si wreszcie dwie mode siy majce stano-

wi odtd filary tutejszej opery. Byy niemi piewaczka

dramatyczna Gabbi, woszka, i amerykanka Marco( Smith)

do party i koloraturowych. Obie mode, przystojne, a co

gówniejsza wyposaone wieym, niezuytym jeszcze go-

sem i wyborn szko, byy fenomenalnym nabytkiem dla

Lwowa. Marco wystpia po raz pierwszy w Rigolecie

(d. 24. marca), Gabbi w Trubadurze (d. 1. kwietnia).

Operetka w tym czasie przedstawia utwór króla wal-

ców, Straussa Indigo (d. 21. marca). Przepych w wystawie

tej operetki wywoa nagan ze strony prasy. W zakocze-

niu zimowego sezonu wspomnie wypadnie o wykonanej

w wielkim tygodniu kantacie mitologicznej MUda Stanisawa

Moniuszki (d. 12. kwietnia). W wykonaniu tego dziea wzia
udzia orkiestra teatralna i uproszeni amatorowie pod dy-

rekcy Henryka Jareckiego.

Sezon letni zainaugurowany przedstawieniem dramatu

L. Starzeskiego Czaple pióro (d. 16. kwietnia) trwa po

koniec maja w teatrze skarbkowskim wykazujc niezwyke

oywienie, zwaszcza w dziale komedyi, opery i operetki.

W skad personalu dramatycznego przybya po dugiej bar-

dzo przerwie Biekowska, znana tutejszej publicznoci z cza-

sów dyrekcyi Miaszewskiego
;
tymczasem oboje adnowscy

bawili na wystpach gocinnych w Poznaniu. Z nowoci za-

suyy na wzmiank komedye : Augiera Pani Caverlet

(d. 33. kwietnia), Sardou Nitka jedwabiu (d. 7. maja), oraz

farsa Labiche'a Za pikna zona (d. 30 kwietnia).

W operze, pomnoonej zaangaowaniem modego i zdol-

nego basisty Tercuziego, goc'a z powodzeniem piewaczka

dramatyczna Adelina Paschalis i baryton Souvestre (w kwietniu

i w maju), a przy wspóudziale si miejscowych wykonano

w dniu 30. maja Belliniego Purytanów. Party Elwiry pie-

waa Marco.
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Operetka wystawia Nowego Orfeusza w piekle, uzu-

penionego przez kompozytora w szeciu obrazach (<1. 2%.

maja). Wystawa sztuki, w której bray udzia wszystkie

siy operetkowe, odznaczaa si wielk okazaoci, a jedn
z gównych jej attrakcyi stanowiy produkeye baletu przy

wspóudziale zaoonej w lutym t. r. szkoy baletniczej. Obok
Maywood i Bonn produkoway si : Borodziej (Michlewiezo-

wa|, Czerska, Komian i Starska, uczennice szkoy.

Z dni ni 1. czerwca przeniesiono widowiska do „tym-

czasowego teatru letniego" 1

)
pod ogrodem Jezuickim, prze-

robionego na prdce z cyrkowej budy Sidolego. Tymczasem
toczyy si rokowania z Wydziaem krajowym i z fundacy
skarbkowsk o rekonstrukcy wntrza sali teatralnej , do

której to pracy zabrano si w lecie nastpnego roku. Przed-

stawienia w teatrze letnim rozpoczto Zabobonem poczem
nastpiy z nowoci krotochwile : Medor pójd tu (E. Vere-

cousin; d. 11. czerwca), Urodziny Maciusia (E. Grange ;

d. 13. czerwca), oraz dramat okolicznociowy Powstanie

tv Hercogowinie (d. 21. czerwca; wedug Gondineta napisa

A. Urbaski, z muzyk Jareckiego). Przedstawienia te

urozmaicay produkeye baletu, pomnoonego zaaugaowa-
niem zrcznego tancerza

,
Kosiskiego. Z kocem czerwca

(d. 2(5.) zawitaa do Lwowa Modrzejowska, która opuciwszy

scen warszawsk zamierzya przenie si do Stanów Zje-

dnoczonych. Czterokrotny wic wystp wielkiej artystk

mia tym razem cech poegnaln. Ujrzano j jako Tizbe

(Angelo Malipieri) i Marye Stuart (Sowackiego) a nadto

jako Beatryx (
Wiele halami o nic) i Zoii (Niewinni) a

).

Równoczenie (d. 30. czerwca) odby si wystp poegnalny

Derynanki, która jako Magorzata (w pitym akcie Fausta)

) Teatr ten sta w miejscu dzisiejszego gui*ohu sejmowego i zwa

si tymczasowym, gdy jeszcze w r. 1875 wnieli Dobrzaski i Taski po-

danie do rady miejskiej o odstawienie czci pojezuickiego ogrodu (midzy

gówn ale a ulic Kraszewskiego), pd budow letniego teatru. I tym

razem nie przyszo do budowy teatru.

*) W sierpniu (d. 20.) roku nastpnego wystpia Modrzejowska po

raz pierwszy w San Francisco (w Kalifornji) jako Adryenna Lecomreur.
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poegnaa tutejsz scen, pieszc do Warszawy, gdzie za-

ja oprónione po Mpdrzejowskiej stanowisko.

W poowie lipca wyjechaa cz towarzystwa drama-

tycznego do Sambora, gdzie dano trzy przedstawienia (Pani

Caverlet, Przed lubem, Przezorna mama), poczem na wie
o zgonie Aleksandra Fredry nastpi powrót do Lwowa.

Sdziwy starzec
,
który od chwili uroczystoci wrcze-

nia mu medala nie ukazywa si wcale na widowni pu-

blicznej
,
zgas cicho, otoczony gronem rodziny, w dniu 1 5.

lipca o godzinie pitej rano.

W dniu jego pogrzebu, w którym brao udzia cae

miasto (d. 17. lipca), teatr by zamknity. W dwa dni

póniej odbyo si uroczyste przedstawienie Zemsty, z któ-

rego dochód przeznaczya dyrekeya na fundusz konkursowy

imienia Fredry. Przedstawienie poprzedzi marsz aobny
.Jareckiego, na zakoczenie za wypowiedziaa Nowakowska

nastpujcy epilog

:

Jan Czarnoleski Polsce potnej,

wietnoj jak Orjon, mdrej i mnej.
Zapiewa niegdy : „Jato kto raoe

,

„Niechaj Ojczynie suy, pomoe!"

I przyszed z Litwy Wielki Wajdelota,

W alu synowskim szarpn niebios wrota

:

Czemu sic Polski* gwiazda znów nie napromienia V

A wróciwszy zapiewa: „Ramie do ramienia!"

Wie suono Ojczynie ; pod jej wite znami
W dobach trwogi stawao do ramienia rami —
Wróg si pieni, wiat klaska... Ale aska Boska

Nie pobfogosawia , córo Zygmuntowska !

Zjawi si znachor a z Rusi Czerwonej,

I z za przeznacze dziejowych zasony

Wyniós zaklcie czarodziejskie: „Zgoda!"

„Niechaj ku zgodzie kady rk poda!"

•

I brzmi rozgonie tego hasa eoho

Po zamkach, miastach i pod wiejsk strzech,
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Klaszcz suchaczów donie — ale w czynie

Stary grzech polski jak pyn, tak pynie!

»

Wiec te Papkin si rozpar o dwa oceany,

Czenik l Rejentem wspólnie zakuci w kajdany,

Ku zoir krwawej rozpaczy bior siebie Modzi —
I wielka z drobnych wani niewola sic rodzi

!

Lecz pierzchn kiedy zgubne zawici

Jak Fenix Polska powstanie moda
Wieszcza sowo prorocze sic zici :

„Zgoda — zgoda, a Kóg rck poda!"

Teatr, mimo letniej pory by przepeniony, dochód na

fundusz konkursowy wyniós 730 z\r. Po Zemcie nastpi

cykl utworów Fredrowskich , z których po koniec, letniego

sezonu ukazay si: luby panieskie, Barny i huzary. Pan
Jowiahki

,
Doywocie , Ciotunia

,
Gcldhab, Cudzoziemczyzna,

Przyjaciele , Nik mi nie zna i ZrzednoU i przekora.

W przededniu mierci Fredry (d. 14. lipca"), zmar
nagle Jan Taski, wspódyrektor teatru lwowskiego, któ-

rego jedynym przedsibiorc pozosta obecnie Jan Dobrza-
ski. Z reszty nowoci letuiego repertuaru wypada zanotowa

fars Gondineta Garaut Mhiard i Spóka |d. 26. lipca),

oraz balet Magnetyzer swatem, ukadu A. Maywood, z mu-

zyk Panitca (d. 16. lipca) Opera, mimo niedogodnego

pomieszczenia w prowizorycznym teatrze przedstawia kompo-

zyty Verdiego Foscari (d. 3. sierpnia) i wznowia Hrabinr

(d. 17. marca), w której tytuow party piewaa Marco

po wosku. W partyi Broni debiutowaa mniej szczliwie

Makowska. Wspomnie równie wypada o jedynym wystpie

gocinnym w tym czasie Cezarego (barytona) i Poghliagi

(sopranistki), artystów opery stambulskiej (w Balu masko-

wym d. 5. sierpnia).

W dziale operetki, prócz debiutu Taskiej (w Indigo,

w partyi Fantaski d. U. lipca
j,

zaangaowanej nastpnie

na stae , na wzmiank zasuguje przedstawienie Noclegu
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w Apeninach (d. 27. sierpnia), z muzyk Jareckiego 1

).

Z kocem letniego sezonu przybyli równie do skadu per-

sonalu dramatycznego : rutynowana artystka do ról konwer-

saeyjnych Julia Maj i mierny aktor Liedtke — opucili

natomiast scen : Kohler, Jasiski i Gostyski.

Rozpoczty w dniu 1. wrzenia Mazep sezon zimowy,

zaznaczya dyrekeya szczególn tendency podniesienia

opery, kadc w dramatycznym dziale szczególniejszy nacisk

na utwory ludowe i na komedy. Wyrazem tej dnoci
byy effektowne dramaty ludowe yd polski (d. 10. wrze-

nia, Erckmann - Cnatriana) Szpieg królewski (d. 8. pa-
dziernika) Bluma, Bauckiego dramat mieszczaski Rodzina

Dylskich (przerobiony z wasnej powieci p. t. Byle wyej

;

3. listopada), wreszcie Emigracya chopska (d. 24. listopada),

obraz dramatyczny Anczyca z muzyk Somkowskicgo.

Mimo tendencyi nadajcej jej cech okolicznociow , Emi-

gracya chopska susznie zalicza si do najdoskonalszych

u tworów naszej literatury ludowej.

Anczyc zna lud, ze jego i dobre strony i dlatego

jego utwory ludowe drgaj szczerem yciem, s ywem obra-

zem pragnie i namitnoci nurtujcych w niszych war-

stwach naszego spoeczestwa. Do powodzenia Emigracyi

cldopskiej na scenie tutejszej przyczynio si niepomiernie

wyborne jej wykonanie 2
).

Natomiast dramat Sardou Nienawi (d. 15. listopada)

upad dla niewaciwej obsady ról.

Z komedyi ukazay si w tym czasie : Zalewskiego

Zle ziarno (d. 27. wrzenia), Balzaka Mercadet (d. %%.

') Ju w r. 1845 pojawia *i w Modyolanie partytura z tekstem

woskim „Noclegu w Apeninach", kompozycyi Stanisawa Mireckiego.

W wykonaniu kompozycyi Jareckiego obsada partyi bya nastpujca :

Anzelmo (Koncewicz), Antonio (Mikulski), Lizetta (Szirer), Fabricio (Zbo-

iski), Rozyna (Skalska), Boinbalo (Dobrzaski).

*) Obsada gówniejszyeh ról w „Emigracyi chopskiej" bya nast-

pujca: Matus (Zboiski), Matusowa (German), Baka (Zimajer;, Bartek

(Zamcjbki), Wojtek (Kwieciski), Kaka (Linkowska), Szultze (Dobrzaski),

Mendel (Fiszer), Lajbu (Skalski).

V
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padziernika), i Kneisla Córa pieka (d. 29. padziernika),

Starosta (d. 1. grudnia), fatalnie zlokalizowany z fran-

cuskiego, Labiche'a Polowanie na swciów (d. 10. grudnia),

tudzie oryginalny w swoim rodzaju figiel sceniczny Fiszera

p. t. Kri-kri (d. 25. wrzenia). Z debiutów mniej pomyl-

nymi byy wystpy komika Puchniewskiego (we wrzeniu),

korzystnym natomiast nabytkiem by powrót na scen Wa-
lewskiego, który po trzyletniej przerwie, wystpi jako Fra-

nio w Trzed niadaniem (d. 24. wrzenia). Mody ten intelli-

gentny artysta talentem i prac wybija si bardzo szybko
,

zwracajc na siebie uwag publicznoci i prasy. Dziki swej

modziutkiej powierzchownoci artysta zacz karjer sceni-

czn od ról grywanych poprzednio przez kobiety (Cherubin

w Weselu Figara, Kamilek w Emancypowanych) i modych
chopaków. Przez dugie lata walczy on z wymow i z rola-

mi amantów, którzy si kochaj za drzwiami. Zapa i uczu-

cie
,
jakiemi wyposaa swe marne kreacye

,
zdradzay, e

gdyby posiada odpowiednie warunki co do wzrostu i gosu,

przedstawiaby wówczas wietny materya na bohatera.

Braki te wynagrodzia mu sowicie natura dajc mu bogaty

talent charakterystyczny, który objawia w rolkach charakte-

rystycznych mokosów (Edgar w Kuglarce, Urban w Safan-

duach, Józio w Damie treflowej). Póniej poczto mu po-

wierza role wikszej wagi, zarówno charakterystyczne, jak

i charakterystyczno - komiczne, w których ujawnia si

w caej peni twórczo talentu artysty, wspierana niepospo-

lit werw i yciem, cechujcem jego gr. Role biedaków,

nieszczliwych a miesznych, budzcych zarazem miech
i wspóczucie, stay si gównem polem popisu Walewskiego

którego kreacye przypominay miniowoli bohatera Daudetow-

skiej powieci „Ten may
Opera wystpia w padzierniku (d. 2b\) z Aid Ver-

diego, wystudyowan z ca moliw starannoci. Wystawa
opery przewyszya wszystko, cokolwiek Lwów dotychczas

mia sposobno oglda.
Dekoracye i kostyumy uderzay cisoci historyczn,

bogactwem i malowniczoci. Pochody wypady imponujco

,
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gdy obszerna scena skarbkowska bya zalan mnóstwem

statystów, przedstawiajcych kapanów, wojsko i lud.

Aida w przecigu roku doczekaa si trzydziestu

czterech przedstawie. W miejsce Kohlera, który poróniony

z dyrekcy opuci scen
,
zaangaowano modego baryto-

nist Verdiego , za w padzierniku przyby tenor Raverta.

Opera Donizettiego Marya de Rohan (d. 30. listopada),

nie cieszya si duszem powodzeniem.

Wobec oywionego ruchu operowego operetk usunito

na drugi plan. Debiutowaa w niej z powodzeniem Wierz-

bicka (we wrzeniu); z nowoci w tym dziale przedsta-

wiono Kreolkc Offenbacha (d" 30 wrzenia), w której party

Dory piewaa Zimajer.

Rok 1877. zaznaczy si przedstawieniem pierwszej

seryi pomiertnych komedyi Aleksandra Fredry, budzcych
ogólne zainteresowanie w szerokich koach naszego miasta

Po koniec zimowego sezonu ukazay si z dzie Fredrow-

skich komedye: Wielki czowiek do maych interesów (d. U.

stycznia), Dwie blizny (d. 7. lutego), Z jakim si wdajesz

takim sic stajesz (d. 14. lutego), wieczka zgasa (d. 14.

lutego) i Rewolwer (d. 26. lutego 1

). Z tej liczby Wielk

czowiek , znakomita komedya charakterów i jednoaktowe

komedye: Dwie blizny i wieczka zgasa stale si utrzymay
w repertuarzu. Obsada ról i wykonanie Fredrowskich utworów

odznaczay si prawdziwym pietyzmem 2
). Prócz dzie po-

miertnych ojca naszej komedyi ukazay si w tym sezonie

*) Oceno tych utworów podaj : Tydzie 1877 Nr. 20. 26.. — Kuch

literacki 1877. Nr. 4. 8. 9. — Dziennik polski 1877. Nr. 10. 32. 37. 48.

57. — Obsze/ny rozbiór wszystkich utworów pomiertnych podaje St. Tar-

nowski. Przegld polski. (Kraków 1877.) t. IV. str. 161. i r. lo78. t. I V.

str. 15.

) W „Wielkim czowieku" obsada gównych ról bya nastpujca

:

Jenialkiewicz (Fiszer), Matylda (Ziuiajer), Karol (Kwieciski), Dolski (Do-

brzaski), Antoni (Zamojski), Tclembecki (Linkowski), Ignacy (ZboiriskH —
W „Dwóch bliznach" brali udzia: Aszperger (Kasztelanowa), adnowski
(Alfred), Kwieciski (Barski), German (Figaszewska). W komedyjce „wiecz-

ka zga sa" koncertowo grali Nowakowska i Kwieciski

.
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komcclye: Dwu: miary, Mellerowej (d. 31. stycznia), W Kry-

niry A. Wilczyskiego (<1. 21. marca), Bauckiego Komedya

z owiat (d. 23. marca) i Baronowa Alina czyskiego
(d. 2b\ marca) — wszystko utwory bardzo miernej wartoci.

Korzystniejszym nabytkiem dla repertuaru byy krotochwile

:

Kalosze .!. A. Fredry ul. M>. marca) i czyskiego Za
pani matk idzie pacierz yadko (d. 21. marca), natomiast

tumaczona z niemieckiego farsa Morderstwo na Zarwanicy

fd. 25. marca) winna bya pozosta w tece tómacza.

Wobec oryginalnego w zupenoci repertuaru komedyi

dramat by reprezentowany przez przekady, a mianowicie

przez udatny dramat neszezaski Fromont junior i Rissler

senior Daudeta i Belota (d. 23. stycznia) i przez osnuty na

tle rosyjskich stosunków utwór Dumasa i Piotra Newskiego

p. t. Daniszewy Ul. 7. marca). Wznowiono take trajedy

rhadkiewicza Haman z adnowskim w tytuowej roli.

W dziaalnoci opery najwaniejszym w tym czasie

wypadkiem byo pierwsze przedstawienie Strasznego dworu

Moniuszki (d 18. stycznia), tej kompozycyi , o której

susznie si kto wyrazi, e sucha si jej sercem, nie uchem-

Okazaa wystawa tworzya godne ramy tego dziea na na-

szej scenie.

Tenorow party Stefana odtworzy umylnie w tym

celu sprowadzony z Warszawy Cielcwski ; Gabbi (Hanna)

i Tercuzzi (Zbigniew) piewali swe partyc po polsku, czeui

zyskali wielk sympaty publicznoci 1
). Aida i Straszny

dwór wypeniay przez te zim cay repertuar operowy.

Wznowiono nadto Kurpiskiego Zamek na Czorsztynie

ze wspóudziaem Cielewskiego (Bojomir). Prócz wystpów
gocinnych Cielewskiego (w styczniu i w lutym) zanotowa
wypadnie pomylny debiut Rudeckiej (dawniejszej chórzyst-

ki Leszczewskiej), która wystpia jako Amneris w Aidzie

(d. 16. stycznia). Rudecka zostaa stale zaangaowan.

') Obsada innych party i w „Strasznym dworze" bya nastpujca:

Czenik (Koncewicz), Jadwiga (Taska), Daniazy (Mikulski), Czenikow^

(Wajcówna), Maciej (Zboiski), Skouba (Borkowski), Marta (Szirer).
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Wesoe tony operetki zamilky zupenie w tyra czasie z wy-

jtkiem dwukrotnego debiutu Aleksandry Lilde w Piknej

Helenie (d. 17. i 19. lutego), który, mimo braku wokalnych

zasobów debiutantki, ciga do teatru tumy. Balet przypo-

mnia si wykonaniem Wesela w Ojcowie (d. 31. stycznia).

W 7ielkim tygodniu wykonano dwukrotnie balad So-

wackiego Hugo z muzyk Jareckiego ( d. 27. i 28. marca).

Sezon letni trwa tylko do dwunastego czerwca i pod

wzgldem materyalnym by wielce niepomylnym dla dy-

rekcyi.

Z nowoci w tym czasie przedstawiono komedyo-dra-

raat Starzeskiego Czarodziejka (d. 10. maja), oraz dramaty

Sardou Ferrho 1
- (d. 4. kwietnia) i Palmyrona W drugiem

pokoleniu (d. 27. kwietnia). W ostatnich dniach maja przy-

by Rychter na gocinne wystpy i przy tej sposobnoci

wystawiono z jego wspóudziaem trajedy Tostoja mier
Iwana gronego (d. 1. czerwca).

Miary niepowodzenia dopenio fiasco, jakie zrobia wy-

stawiona z wielkim przepychem opera Wagnerowska Lohcn

grin (d. 21. kwietnia), która ju na drugiem z rzdu
przedstawieniu odpiewan zostaa przed pustym amfiteatrem

.

Ratowano si operetk, która powtarzaa dawny repertuar

po cenach znionych wstpu. Po Wajcównej, która ustpia
z pocztkiem tego sezonu

,
gówne partye heroin operetko-

wych przeszy w rce Skalskiej, która z powodzeniem

wywizywaa si ze swego zadania.

W dniu 2*2. czerwca odbyo si ostatnie przedstawienie

dramatu, podczas gdy opera ju w dniu 10. maja opucia
Lwów udajcc si do Tarnowa. Rozpocza si wic w-
drówka letnia na prowincyi — smutna konieczno dla

kadoczesnej dyrekcyi. Od poowy czerwca gocio lwowskie

towarzystwo dramatyczne w Stanisawowie a po dzie
12. lipca. Nastpnie udao si do Sambora , a z kocem
lipca do Drohobycza, Truskawka i Stryja. Tymczasem opera

bawia do koca maja w Tarnowie, zkd z pocztkiem

czerwca przybya do Krakowa. Nadmierne upay a przytem

niedyzpozycya Gabbi i wyjazd Marco na urlop sprawiy,
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i po wystawieniu Aidy i Strasmeyo dworu , które wywoay
wielkie wraenie , naleao pomyle o rychym odwrocie.

Jako w poowie czerwca opuszczono Kraków i po kilko-

dniowym wypoczynku we Lwowie, wyruszya opera na

wschodnie kresy Galicy i, do Brodów i do Tarnopola. Przed-

stawienia opery i operetek cieszyy si w Tarnopolu nad-

zwyczajnem powodzeniem, które w czci przynajmniej

zrównowayo straty poniesione podczas letniej wdrówki.

Jeszcze przed wyjazdem na prowincye (z pocztkiem

czerwca) rozpisaa dyrckcya konkurs lwowski imienia hr.

Aleksandra Fredry, na który przeznaczya dwie nagrody.

Pierwsza, (w kwocie (iOO zr.) otrzyma miaa najlepsza ko-

medya wypeniajca cay wieczór, drug (w kwocie 300 zr.)

najlepsza po niej komedya bez oznaczenia liczby aktów.

Przy konkursie tym miay fungowa dwie komisye. Pierwsza

zoona z dziennikarzy i z artystów, miaa si zaj odczyta-

niem nadesanych utworów i poleceniem takowych do grania.

Druga, zoona z czonków komisyi artystycznej z przy-

braniem J. A. Fredry i Jana Dobrzaskiego miaa wyda
orzeczenie, której z sztuk przedstawionych przypadnie na-

groda. Termin nadsyania prac oznaczono na dzie 1. marca,

za ogoszenia rezultatu konkursu na dzie 1. czerwca 1878 r.

Tymczasem w teatrze skarbkowskim odbywaa si

rekonstrukcya wntrza sali teatralnej, dokonana wspólnym

kosztem kraju, miasta i fundacyi. Kekonstrukcya ta koszto-

waa blizko 13.000 zr. Zniesiono przy tej sposobnoci

parter przeznaczony dla stojcych i cay dó zajy krzesa

podzielone na trzy kategorye. (Fotele, krzesa pierwszo

-

i drugorzdne).

Zarazem oprócz odwieenia obi w amfiteatrze, ulepszo-

no owietlenie sceny.

Wobec otwarcia wystawy krajowej i posiedze Sejmu

otwarto ju w dniu 24. sierpnia sezon zimowy przedstawie-

niem na dochód funduszu konkursowego imienia Aleksandra

Fredry. Odegrano komedy Barny i hnzary i wyjtek z Kon-

federatów Barskich (akt II).
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U Sejmu dopraszaa si dyrekcya podwyszenia sub-

wencji. W dniu 29. sierpnia przyszed na porzdek dzienny

wniosek konvsyi budetowej, która przedstawia projekt

podwyki subwencyi do wysokoci cyfry 15.800 zr. rocznie

(a zatem o 3.800 zr. wicej ni dotychczas). Mimo oporu

posów ruskich, wniosek ten uchwalono. Doliczywszy sub-

woncy stanow, zasiek roczny dla lwowskiego teatru wy-

nosi odtd 20.000 zr. w. a.

Pierwsz nowoci, jaka ukazaa si w sezonie zimowym,
by dramat Zalewskiego Marco Foscarini z muzyk Miin-

heimera (d. 7. wrzenia), który zawiód zarówno oczekiwa-

nia publicznoci , która szczelnie zapenia sal teatraln

.

i nadzieje dyrekcyi — nieszczdzcej kosztów na okaza
w ystaw sztuki. Marco Foscarini nie by ani dramatem, ani

te utworem scenicznym , lecz raczej opowieci podzielon

na sceny. Krytyka zarzucia temu utworowi brak idei, poezyi

i formy estetycznej — sowem Zalewski w pierwszem swem
wystpieniu na polu dramatu poniós stanowcz klBk.
Tem znaczniejszym by tryumf Bliziskiego

,
którego Pan

Damazy ukaza si na scenie dnia 14. wrzenia.

Od czasu Fredrowskiej Zemsty nie pamitano podo-

bnego entuzyazmu w lwowskim teatrze. Na trzech pierwszych

przedstawieniach teatr by przepeniony po brzegi, orkiestra

wyprztniona ; autora wywoywano nieskoczon ilo razy.

Jako utwór Bliziskiego zasugiwa w zupenoci na tak

pochlebne przyjcie, jako znakomita komedya charakterów,

dowodzca gbol-ej znajomoci naszego spoeczestwa

i osnuta na niezuytym dotychczas motywie — dobrej wiary,

reprezentowanej przez Damazego i Tykalsk. Pan Damazy
godnym by nadto stan obok Fredrowskiej Zemsty choby
dlatego, i podobnie jak Fredro wskrzesi przed oczyma

swych suchaczów posta zamaszyst ostatniego kontuszowca,

tak Bliziski skrystalizowa w Damazym pojcie rubasznego,

krzykliwego, lecz serdecznego szlaguna. Szlagun to epigon

kontuszowca
,
który oddawna leg pod cich mogi. Obok

autora wici te tryumfy wykonawca jego pomysu
,
idealny

przedstawiciel Damazego, Seweryn Zamojski.

Teatr polski we Lwowie. 25
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Jak wspomnielimy poprzednio, artysta ten grywajcy
ongi z powodzeniem role parobczaków, przyby przed trze-

ma laty napowrót do sceny skarbkowskiej. Zrazu grywa
role komiczne w operetkach (wietny Kalchas w Piknej He-

lenie), lecz juz sama indywidualno artysty, który by
uosobionym typem hreczkosieja , humor jego naturabiy, ser-

deczny i niespoyta werwa, zwróciy na uwago tak

bystrego kierownika sceny, jakim by Stanisaw Dobrzaski.

Uywany w dramacie za rzdów socjety, spenia swe zada-

nie jak kady rutynowany artysta.

Dopiero Dobrzask'* potrati zuytkowa talent Zamoj-

skiego we waciwej sferze. wietny Ignacy w Kawalerze mar-

cowym- okaza si równie dobrym majorem w Damach i hu-

zarach
,

niezrównanym Lagen w Doywociu , Uadostem

Cudzoziemczyinie, lub Smakoszem w Przyjacioach. Z drugo-

rzdnej postaci Klapkiewicza w Przed luhem, artysta zrobi

kreacy tak skoczon, i w pamici Lwowian posta ta

yje po dzi dzie. W Panu Damazym talent Zamojskiego

znalaz swój wyraz ostateczny — artysta by samym sob
i by wybornym. Wystpujc w farsie francuskiej, cieszy

si Zamojski niemniej powodzeniem
,
zawdziczajc takowe

przewanie wrodzonej sile komicznej
,
gdy twórczym nie

by. Z zakresu ról ludowych, które grywa z szczególnem

zaciciem, do bdzie wspomnie jego Bartka Kozic
w Emigracyi

,
który uderza tak prawd schwytan na

gorcym uczynku , i na widzu najmniej wraliwym musia

pozostawi niezatarte niezem wraenie.

Wracajc do utworu Bliziskiego, Pan Damazif) powtó-

rzony dziesiciokrotnie w cigu pierwszego miesica, cieszy

si wyjtkowem powodzeniem, którcm nie moga si poszczy-

ci reszta prac oryginalnych przedstawionych w tym czasie.

Smutny ten los dotkn tak utwory pomiertne Fredry

:

') Obsada reszty ról w „Panu Dainazyui" byia nastpujca : Helenka

(Zimajer), egocina (Aszperger), Seweryn (adnowski), Antoni (Pieniek),

Tykalska (GerinaB), Maka Oadnowska), Rejent (Dobrzaski), Gucio

(Kwieciski).
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Wychowanka (d. 15. padziernika), Nie mog si oeni
(d. 12. listopada), Godzien litoci (d. 15. grudnia), jak i ko-

mody Zacharjasiewicza Oboje (d. 7. listopada), oraz dramat

Fiszera Tea (d. 19. listopada). Wszystkie te sztuki upady
zaraz po pierwszych przedstawieniach z wyjtkiem wesoej

krotochwili Bauckiego Teatr amatorski (d. 8. marca).

Wzgldnem powodzeniem cieszyy si równie : dramat

Sardou Dora (d. 10. wrzenia), i szekspirowska komedya
Poskromienie zonicy (d. 16. grudnia).

W skadzie personalu dramatycznego zaszy w tym
czasie pewne zmiany spowodowane ustpieniem Woleskich,

którzy przenieli si we wrzeniu do Warszawy, a nastpnie

do Poznania. W miejsce ich zaangaowano Terenkoczycb.

Przybya równie Leontyna Parznicka, inteligentna i rutyno-

wana artystka do ról salonowych i heroin salonowego dra-

matu (w padzierniku) i pocztkujcy artysta scen prowin-

cjonalnych Apollo Lubicz. Lubicz wystpi po raz pierwszy

w rólce Alfreda we Wdówce (d. 26. listopada); zarzucono

mu niejasn wymow i brak obycia si ze scen. Parznicka

i Lubicz weszli w skad personalu lwowskiego.

Podobnie zmianom uleg skad personalu operowego

,

w którym po raz pierwszy poczto dowiadcza niebezpiecz-

nego eksperymentu angaowania piewaków za porednic-

twem ajencyi. W miejsce si ubyych: Raverty, Tercuzzie-

go i Verdiego
,
sprowadzono koloraturow piewaczk Ba-

torelli, tenora Bonacich, piewaka bez gosu i repertuaru, oraz

tremolujcego basa Sprague, których zastpiono nastpnie

nie o wiele lepszemi siami w osobie Valchierego i Berga-

maschiego. Wzgldnie najlepszym z si nowo pozyskanych

by basista Saccardi. Podaszym nabytkiem by powrót

na scen Kohlera (w padzierniku). Jedynem urozmaiceniem

monotonnego repertuaru operowego, byy wystpy gocinne

Olgi Straskiej (Renee) w listopadzie i Emilii Chiomi
,

pri-

madonny z londyskiego Her Majesty's (w grudniu).

Niepowodzenie towarzyszce teatrowi w cigu caego

roku, z wyjtkiem czasu trwania wystawy, przeladowao

scen lwowsk i w roku 1878. Jedn z gównych przyczyn

Digitized by Google



takowego bya droyzna i zupeny zastój interesów ekono-

micznych kraju. Publiczno nie stronia bynajmniej od

teatru, owszem spieszya do bardzo chtnie, ilekro ceny

wstpu byy znione. Fakt ten wskazywa wprawdzie, e
ceny wstpu byy za wysokie w stosunku do zamonoci
publicznoci. Trudno byo wszake da od dyrekcyi zni-

enia ceny wstpu, gdy gaa miesiczna dramatu i opery

wynosia do 8.000 zr., nie liczc wydatków biecych
(wystawy, wiata i t. d).

Repertuar pod wzgldem nowoci nie pozostawia

w adnym dziale nic do yczenia. Podobnie jak w latach

poprzednich, gówny nacisk pooono w repertuarzu drama-

tycznym na komedy oryginaln Dzia ten reprezentoway

dwa jednoaktowe utwory ze spucizny literackiej A. Fredry

p. t. Teraz i Jestem zabójc (d. 9. stycznia), oraz wietne

w swoim rodzaju jednoaktówki Zalewskiego Spudowali

(d. 17. lutego 1

) i Blizinskiego Maj od biedy 1
) (d. 22. mar-

ca), które odegrane koncertowo, zapewniy sobie na dugie

lata miejsce w repertuarzu naszej sceny. Sewera Pojedynek

szlachetnych (d. 22. lutego), który tyle wrzawy i sprzecznych

sdów wywoywa na konkursie warszawskim, nie zdoa
i u nas uzyska prawa obywatelstwa na scenie, mimo nie-

pospolitej swej wartoci literackiej i starannego wykonanm
artystycznego. Podanym wreszcie nabytkiem byy dwie

komedye konkursowe, przedstawione przez komisy czytaj-

c do grania. Byy niemi Artyku 264. (d. 4. marca)

i Uproszone zaloty (d. 22. marca), trzyaktowa komedya
wierszem, form i ukadem dziwnie przypominajca kome-

dye* Fredry (ojca). Dramat oryginalny by zastpiony przez

udatny dramac;k Sewera Dwie (d 27. lutego) i historyczny

) Obsada ról w „Spudowali" bya nastpujca; Van der Knak

Linkowski), Margot (Kwieciska), Henryk (Kwieciski), Diego (Zboiski)

(iibier (Fiszer), Tan dor Traboen (Zamojski).

3
) Gówne role w „Mu od biedy" spoczyway w rku Kwieci-

skiego (Szyniolski) Tereukoczowej (Ludwika), Dobrzaskiego (Dawnowski),

German (Dawnowska), Ziuiajer (Kasia) i Lubicza (iMieczysaw).
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utwór L. Starzeskiego Krwawe pitno (cl. 15. marca), ma-

jcy te same zalety i wady co poprzednie prace tego autora.

Z przekadów zasuguj przedewszystkiem na wzmiank
dramaty : Willbrandta Arya i Mcssalina (d. 10. stycznia-

przedstawiajca w realistycznem wietle wewntrzny przeom

dziejowy Komy, tendencyjny utwór Augiera i Saudeau Jan

de Thomeray (d. 30. stycznia), w kocu sztuka ludowa

Philipsa Nelly Armroyd (d. 7. lutego ). Z komody i tóma-

czonych odegrano weso krotochwil WiHbrandta Malarze

(d. J3. lutego), salonow bluetk Pailerona Inny zamiar

(d. 27. lutego), wreszcie farsy Kuglarha (d. 1. marca;

Mcilhao i H lcvy) i Lolo (d. .1. kwietnia; Hennequin

i Najao).

Przedstawienie Kuglarki i Lola stanowi pod pewnym
wzgldem punkt zwrotny w powanym i doborowym dotych-

czas repertuarzu sceny lwowskiej. Oba te utwory, acz

w gruncie rzeczy nie grzeszce wielce przeciwko moral-

noci, day pocztek przedstawieniom fars tustych, naszpi-

kowanych dwuznacznikami i sytuacyami drastycznemi , któ-

remi wobec cigego niepowodzenia zamierzano cign
mniej wybredn publiczno do teatru.

Ze smutkiem musimy wyzna, e eksperyment ten

powiód sio. dziki reklamie organu teatralnego, a co gorsza,

sam kierownik artystyczny nie zawaha si wystpi w jego

obronie 1

).

Usprawiedliwiay poniekd dyrekcy wzgldy kasowe.

Rola Lola bya popisow dla Kwieciskiego.

Kwieciski , ucze . p. Chciskiego i artysta scen

warszawskich, prócz krótkiego pobytu w teatrze tutejszym

za czasów Miaszewskiego, pracowa w nim stale od roku

1872. Dziaalno artysty obejmowaa zrazu wydzia ról

cile lirycznych (Edwin w Odludkach i poecie, Filon w Bal-

ladynie, Nick w Maryi Stuart, Mazepa), którcmi zapisa

i chlubnie w pamici lwowskiej publicznoci. Obdarzony

') Gazeta Narodowa r. 1878. Kr. 75. 201.
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niewielkim, lecz przyjemnym gosem tenorowym wystpo-

wa w razie potrzeby w operetce (GeroWein, Zycie paryskie,

Sinobrody) i z powodzeniem grywa w sztukach ludowych,

e wspomniemy tylko jego kreacye Wojtka w Emigracyi.

wietna deklamacya , delikatna dykcya, zapa naturalny

w poczeniu z ujmujc powierzchownoci i uoeniem
penem dystynkcyi, zoyy si wietnie w jego osobie na

cao reprezentujc kochanka salonowego. Liczne jego

kreacye w tym dziale reprezentuj cay niemal repertuar

komedyi i dramatu salonowego poczwszy od r. 1872,

a farsa francuska wprowadzona w tym czasie na scen zna-

laza w nim wytwornego wykonawc.

Równoczenie kilka ról z odcieniem charakterystycznem

(Muszkat w Przed lubem, Szyraelski w Mezu od biedy),

odegranych koncertowo przez artyst stanowiy pomyln
zapowied dla dalszej jego dziaalnoci

,
kiedy to z biegiem

czasu obj wydzia ról salonowych, komiczno - charakte-

rystycznych.

Oprócz nowoci repertuaru, wypadnie jeszcze zanoto-

wa jedyny w tym sezonie wystp gocinny artystki sceny

krakowskiej Marczello, która wystpia w dniu 14. stycznia

jako ksiniczka Lidya w Daniszeiuach. Zgrabna postawa

,

twarz wyrazista, gos dwiczny o skali nader obszernej

i poprawna dykeya, przemawiay na korzy modej ar-

tystki. Natomiast zarzucono grze jej brak elegancyi , szki-

cowe traktowanie roli, nieopracowanie szczegóów i t. d. i t. d.

Marczello po jedynym tym wystpie opucia scen skarb-

kowsk. Dzi zajmuje artystka pierwszorzdne stanowisko

w warszawskim teatrze.

Sezon operowy, mimo do niefortunnych pocztków
w jesieni , rozwin si bardzo korzystnie w cigu zimy.

Ukazay si z nowoci: Don Karlos Verdiego (d. 8. stycznia)

i komiczne opery : Poniatowskiego Bon Desiderio (d. 12. lu-

tego), oraz Grrossmana Duch wojetvody (d. 22. stycznia),

który po szeciokrotiiem z rzdu przedstawieniu nie ukaza
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si wicej w repertuarzu 1

). Najwicej wszake obudzio

interesu wykonanie Dziadów, (cz. II.), tej pery Moniuszkow-

skich kompozyeyi, tym razem w formie scenicznej, wypo-

saonej w okaza wystaw (d. 14. marca 2
).

Do urozmaicenia repertuaru przyczyniy si równie

wystpy gocinne Olgi Renec (w styczniu), Berty Elin

i Maryi Mantilla (w marcu). Najwikszcm powodzeniem,

mimo podwyszonych cen wstpu, cieszyy si wystpy Ehn
z nadwornej opery wiedeskiej.

Pierwsz nowoci krótkiego w tym roku sezonu

letniego, bya trzecia z rzdu komedya konkursowa p. t.

Szczcie Walusia (d. 21 wrzenia). W dniu 19. maja na-

stpio rozstrzygnienie konkursu. Afisze rozlepione oznajmiy,

e z liczby trzech konkursowych komedyi, przedstawione

zostan dwie , uwieczone nagrod. Jako przedstawiono

Artyku 204. uwieczony pierwsz nagrod (600 zr.) i Upro-

szone zaloty, które otrzymay drug nagrod (300 zr).

Autorem pierwszej komedyi by Kazimierz Zalewski, dru-

giej Kajetan Kraszewski. Nazwiska ich wygoszono ze sce-

ny przy odgosie fanfary 3
). Z reszty sztuk przedstawianych

w tym sezonie, zasuguj na wymienienie: oryginalny dramat

Mellerowej W Alpach (d. 10. maja), oraz przekady : Syltcia,

trajedya Mosenthala (d. 17. maja) i krotochwila Rosena

Anio opiekuczy (d. 3. maja).

*) Obsada party i w „Duchu wojewody" bya nastpujca; Fekety

(Ko cewicz), Radczyni (Dobrzan ka), Helenka (Skalska), Prezydent (Teren-

koezy), Leon (Zakrzewski), Doktor (Skalski), Dokupi (Zboiski).

*) We Lwowie „Dziady" wykonano po raz pierwszy dnia 1. kwietnia

1874. roku na estradzie koncertowej. W wykonaniu brali udzia: Dowia-

kowska, Kohler i Woleski (deklamacya\ Obsada partyi w scenicznein

wykonaniu Dziadów bya nastpujca: Kohler (gularz), Koncewicz

(starzec), Gabbi (gos dziecka), Zakrzewski (dziedzic), Skalska (dziewczyna).

W czci deklamacyjnej wystpowali : Aszpergerowa , Kwieciski i Wa-
lewski.

*) Ogóem nadesano na konkurs 35 utworów. W skad komisji

czytajcej, prócz J. Tretiaka, . p. Spausty i B. Czerwieskiego, wchodzili

z artystów: Dobrzaski, ?>adnowski i Fiszer.
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Z kocem kwietnia zjechaa do Lwowa na szereg

gocinnych wystpów Derynanka.

Wystpy jej, mniej fortunne w Romeo i Julii i w In

trydzc i mioci, cieszyy si zasuonem uznaniem w Sylwii.

w Deborze, w W Alpach i w Ostronie z ogniem, oraz w po-

pisowych jej kreacyach w komedyi (Aniela w Slubaci
,

Sara w Stryju Samie, Helena w Przed lubem).

Równocz"inie i w operze panowao niezwyke oywie-

nie z powodu przybycia Wadysawa Millera (bas - baryton

)

w kwietniu. Przyjmowano serdecznie synnego artyst, któ-

ry mimo wiatowej sawy, przy kadej sposobnoci stara

si zaznaczy swe polskie pochodzenie. Miller goci we
Lwowie a do poowy maja. W czasie jego pobytu zjechaa

te do Lwowa Desire - Artot i Padilha (w maju). Artot

wystpowaa w Aid&ie (Amneris), w Trubadurze (Azucena)

i w Rigolecie; Padilha w Cyruliku i w Rigolecie. Po ich

wyjedzie przedstawiono po raz pierwszy Wilhelma Telia

Rossiniego (d. 21. maja), który jednakowo nie znalaz aski

u tutejszej publicznoci. W dniu 81. maja poegnay Lwo-
wian Gabbi i Marco Wyjtkami z Aidy i z Trawiaty

Byo to zarazem ostatnie przedstawienie w tym sezon ;e,

poczem przewana cz artystów dramatu i operetki udaa
si pod przewodnictwem Terenkoczego do Warszawy, gdzie

przez trzy miesice z rzdu gry waa w ogródkowym teatrzy-

ku Eldorado. Wdrówka ta wywara we Lwowie bardzo

przykre wraenie. Nie bray w niej udziau pierwszorzdne

siy dramatu i komedyi , skutkiem czego towarzystwo lwow-

skie w syrenim grodzie utrzymywao si gównie przedsta-

wianiem operetek, oraz kilku oper (Don Desiderio, Halka,

wyjtki z Fausta), w których Skalska zwracaa na siebie

uwag tamtejszej prasy.

Pozostali we Lwowie : adnowscy, Parznicka , Nowa-
kowska, German, tudzie Konarski, Lubicz, Zamojski

i Zboiiiski rozpoczli z pomoc si modszyjh dawa przed-

stawienia na wasny rachunek. Od dnia 4. czerwca po dzie
1. lipca dano pitnacie przedstawie, na które, prócz sztuk

znanych ju tu dawniej, zoyy si komedye: Pónocnym
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pocigiem (cl. 7. czerwca; Meilhac i Halevy), Kapelusz
somkowy (d. 15. czerwca

; Labichc i DelacourJ, wreszcie
Ultimo Mosera (d. 21. czerwca). Przez lipiec i sierpie teatr

lwowski by zamknity.

Sezon zimowy rozpocz si w dniu 1. wrzenia —
zmow orkiestry, która ograniczona podczas trzymiesicz-
nego urlopu na poow gazy, zadaa obecnie zawarcia
caorocznego kontraktu. Ukady z orkiestr przecigny
si przez cae dwa tygodnie , skutkiem czego w przedstawie-

niach opery musiaa zaj przerwa. Równoczenie zaszy
waniejsze zmiany w personalu dramatycznym, z którego
ubyli oboje Linkowscy, Terenkoczowie, Biekowska, Wa-
lewski, (powróci przed upywem sezonu) i reyser Konarski.

Natomiast zangaowano napowrót Woleskich i mier-

nego aktora Sagnowskiego
;

powrócili równie po duszej
przerwie na skarbkowsk scen Sukowska i Podwyszyski.
Dalsz a mniej fortunn zmian byo zniesienie przestawie
popoudniowych w ich dotychczasowej formie i zastpienie

tokowych reprezentacjami utworów klasycznych. (Fedra,
Hamlet

,
Mazepa i t. d.) Na zanotowanie wreszcie zasugu-

je wiadomo o rozpisaniu drugiego konkursu imienia Fre-

dry pod tymi warunkami co w roku zeszym. Jako osta-

teczny termin do nadsyania prac oznaczono dzie HO. maja
1878. roku.

W repertuarzu po koniec roku przewaay przekady.
Prace oryginalne ukazay si wycznie w dziale komedyi

,

a mianowicie : anonimowy utwór Nasi kandydaci (d. 30.

wrzenia), choszczcy ostr satyr stosunki wyborcze z wiej-

skich posiadoci, wyborna komedya Bauckiego Po mierci

cioci (d. 11. padziernika) i Ostatnia tvola (d. 11 listopada)

rozpoczynajca trzeci sery pomiertnych utworów Fre-

drowskich. Reszt nowoci w dziale trajedyi, dramatu

i komedyi stanowiy przekady. Szereg utworów tóma-

czonych rozpocza gona komedya Augiera Rodzina

Foiirchamhoult (d. 20. wrzenia), wietny paradoks reha-

bilitujcy upade kobiety, który na tutejszym gruncie

nie znalaz powodzenia. Upada równie banalna rafsa
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Hennequin'a, Zmykajmy ( d. 26. wrzenia). Natomiast

pieprzna Panna sluzaca (d. 14. padziernika ; P. Ferier)

cigaa tumy
Popisow rol Julii, podobnie jak w Kuglarce Wie-

wiórk skaczc po flaszkach a filutern Antosi w Lolu

odtwarzaa Zimajer, której repertuar w cigu czteroletniego

pobytu na tutejszej scenie przybra kolosalne rozmiary.

Oprócz operetki, w której od pocztku swego pobytu bya
jednym z gównych filarów, grywaa Zimajer z powodze-

niem role chopaków { Ulicznik paryski, Sztuka przypodo

bania si , Pierwsza wypruwa ks. Richelieu), role dziewuch

wiejskich (Skulmit rzanki
,

Emiyraeya cliopska) i charakte-

rystyczne ludoWe (Pawowa w Kawalerze marcowym
,
Maj-

stroica z Chorkczyzny) By czas gdy zachwycano si gr
artystki nawet w kreacyach naiwnych {Uro niewiecia,

O chlebie i wodzie), gdzie drobna jej indywidualno i go-
sik dziecicy mogy wesprze korzystnie znakomit ruty-

nistk. Najwyraniej wszake zarysowa si talent Zimajer

w farsie francuskiej , w której temperament jej i chakte-

rystyczne zdolnoci znalazy waciwe pole popisu. Jako

subretka bya Zimajer znakomitoci, godn zabysn na

pierwszorzdnej scenie....

Z reszty przekadów naley wymieni komedye : Scri-

bego Sztuka spiskowania (d. 25. padziernika), Docziego

Pocaunek (d. 15. listopada), i Sardou Moomieszczanie

(d. 27. listopada). Malomieszczanic cieszyli si nadzwyczaj-

nem powodzeniem , o czein wiadczyo najlepiej piciokrotne

z rzdu przedstawienie tej kom«*dyi dzie po dniu.

Mniej fortunnym by wybór Podróy do Damaszku

Barriere'a (d. U. grudnia), natomiast Wróble Labiche'a

(d. 20. grudnia) okazay si wyborn krotochwil. Poda-
nym równie nabytkiem bya powana trajedya Delavigne'a

Ludwik XI (d. 19. padziernika-, w której adnowski od-

nosi jeden z najwietniejszych swych tryumfów. Ju w ci-

gu sezonu powikszyy kobiecy personal tutejszego dramatu

dwie debiutantki. Pierwsz z nich bya Marya Turczynowicz,

drug Marya Wisnowska. Turczynowicz wystpia po raz
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pierwszy jako Zosia w komedyjce Pierwej mama (d. 23.

padziernika), Gra jej zdradzaa dobr szko, uczucie i zro-

zumienie. Mniej korzystne wszake warunki zewntrzne
i gos niski, altowy, wykluczay kwalifikacy dcbiutantki do

ról naiwnych.

Ujmujc powierzchno , twarz wyrazist i wymowne
oko posiadaa Wisnowska , która po raz pierwszy ukazaa

si na tutejszej scenie jako Jadwiga w sielance Zbudzio si

w niej Serce (d. 13. listopada). Ongi bya to popisowa rola

Romany Popiel, a reminiscencya ta tern staw,aa si wy-

raniejsz, e gra dcbiutantki bya wiern kopi ulubionej

u nas artystki. W grze Wisnowskiej spotka mona byo
wszystkie zalety Swickiej — prócz uczucia i naturalnoci , bez

których najtroskliwiej opracowana rola naiwnej staje si

martwym szablonem. Nadzwyczajnym sprytem i intcli-

gency pokrywaa artystka te braki , a faworyzowana przez

dyrekcy (po ustpieniu Stanisawa Dobrzaskiego) i psuta

przez pras zaja niebawem stanowisko pierwszej naiwnej

w lwowskim teatrze.

Wytworzy si nawet w swoim czasie formalny kult

modej artystki, podsycany systematycznie przez organ

teatralny, a podtrzymywany arliwie przez modzie wyszych

zakadów naukowych

Gdy miny pierwsze chwile zapau, ujrzano w Wisnow-

skiej to, czem bya w istocie — uyteczn i inteligentn

aktork.

Opera z powodu zatargów z orkiestr zniewolona do

milczenia, zainaugurowaa sezon biecy koncertowymi wyst-

pami Jakowickiej (d. 1. i 6. wrzenia*, poczem w przededniu

waciwego sezonu operowego zostawiono pole popisu Skal-

skiej , która jako Halka, Violetta w Trawmcie i Magorzata

w Faucie wywoaa bardzo dobre wraenie. Gdyby zna-

laza si mono dalszego, systematycznego ksztacenia

fenomenalnego talentu modej piewaczki, znawcy proroko-

wali jej europejsk saw. Stao si jednak inaczej Dru-

gie obok niej partye piewaa Guerard, inteligentna i przy-

stojna artystka, która rozpoczynaa zawód sceniczny w przed-
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stawieniach popoudniowych Nowym nabytkiem by równie
tenor Maryan Alma, który po raz pierwszy wystpi dnia

\ . padziernika w Fra - Diacoo (Loreneo) i zaangaowany
zosta w miejsce Mikulskiego

,
dymisyonowanego w tym

czasie. Mimo niepomylnych horoskopów krytyki, mody ar-

tysta dziki pracy i gruntownemu wyksztaceniu muzykal-

nemu wyrobi sobie w krótkim przecigu czasu powane
stanowisko na scenie.

Z pocztkiem padziernika gocia te z powodzeniem

w tutejszej operze altystka Róanowska. Waciwy sezon

operowy rozpocz sio wszake dopiero w poowie padzier-

nika za przybyciem poprawnej piewaczki Bossi i rutynowa

nego barytona Oraciosi
,
który jako nauczyciel móg o wiele

waniejsze odda usugi naszej scenie ni jako piewak.

Wystawiona z ich wspóudziaem liryczna opera Marehettiego

liny Blas id. 14. grudnia ) zawioda obliczenia dyrekcyi, nie

szczdzcej kosztów na jej wystawienie.

Jedn z ostatnich nowoci koczcego si roku bya
fantastyczna operetka Souppego Szatan na ziemi przedsta-

wiona w dniu 4. grudnia.

Zima 1879. roku bya ostatnim kresem rzdów Stani-

sawa Dobrzaskiego . który dotknity chorob sercow usu-

n sie z wiosn tego roku od zarzdu sceny. Nowy rok

przyniós jedn nowo wicej dla Lwowa. By ni teatrzyk

Rozmaitoci urzdzony w salach redutowych. Repertuar tej

scenki miay skada wodewile i krotochwile, wymagajce
dla przedstawienia mniejszych ram, ni ogrom sceny skarb-

kowskiej. Egzystencya tego teatrzyku bya bardzo krótko-

trwa
,
gdy dano w nim zaledwo kilkanacie przedstawie,

Brak dostatecznego udziau publicznoci by powodem, i
teatrzyk Rozmaitoci zamknito ju w poowie lutego t r.

Repertuar oryginalnych nowoci wystawionych w tym czasie

nie cieszy si powodzeniem. Uzyskay je zaledwo koniedya

Zalewskiego Dama treflowa (d. 8. lutego) i jednoaktowe

traszki : A. Fredry Pan Benct (d. 3. lutego), Koziebrodz-

kiego Stryj przyjecha (d. 3. marca), Fiszera Kropla atra-

mentu (d. 2. marcaJ. Natomiast komedya Fredrowska Co tu
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kopotu (ostatnia z pomiertnego eyklu; d. 14. lutego) okazaa

si ju przestarzay, a komedyjka uczyskiego Meloman

Donknanem (d. ?. lutego) nie wykraczaa po za zakres mier-

noty. Jedyny dramat oryginalny w tym sezonie, utwór

Sienkiewicza p. t Na jedn kart (d. 14. marca,), mimo

niepospolitej wartoci literackiej
,

grzeszy nieznajomoci

galicyjskich stosunków, na których tle zosta osnuty. Nie-

pomylnym by równie rezultat konkursu im. Fredry.

Z liczby czterdziestu nadesanych utworów polecono do gra-

nia tylko dwie komedve: a mianowicie Na dwu stoikach

(d. 24. lutego) i Kocha i Kocha (d; 21. marca); obie bardzo

zimno przyjte przez publiczno.

Wobec tego przeduono termin trwania konkursu po

koniec roku

Pomylniejszym okaza sic wybór przekadów. W liczbie

takowych znalaz sic bardzo dobry dramat niedzielny Gona
sprawa (d. 29. stycznia; E)'Enncry i Cormon), powana ko-

medya Pailerona Nihy mazcMwa (d. 8. marca), adna blu
-

etka Legouvego Kwiat z Tlemcenu (d. 1. stycznia) i wesoa
farsa Henequina Pierwszy proces (d. 24. stycznia) Mniej

udatnym nabytkiem byy komedyc: Najnowszy skandal

(d. 14. stycznia; Barriere), Panna Piuert (d. 3. lutego

A. Eyraud) i Zarczyny Krczyskiego Suchawo - Kobylina

(d 28. marca)

Z wiosn zjawi si we Lwowie Ernest Rossi, wraz

z caem swem towarzystwem.

Synny w Europie interpretator Szekspira, byju w owym
czasie mczyzn okoo lat pidziesiciu. Okazay wzrost,

twarz wyrazista, oko pene myli i ycia, zdumiewajca

skala gosu - oto warunki, jakimi rozporzdza artysta.

W sztuce wyznawa kierunek cile realistyczny; bohatero-

wie jego byli ludmi z krwi i z koci , lecz nigdy ognisty jego

t emperament nie wybieg poza granice zakrelone este-

tycznymi wymogami.

Artysta wyrobi w swej grze przedziwn miar czc
sztuk z prawd. Dodajmy do tego wszystkiego ruchy jego

majestatyczne
;

pene graeyi, klasyczne pozy i rzadk
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umiejtno noszenia kostyumu, a wówczas atwo przyjdzie

zrozumie cntuzyazm, jaki wywoywaa gra woskiego traji-

ka. Rossi wystpi w Oelltt, w Hamlecie, w Lirze ^ w Mak-
becie i w Ludwiku XL (d. 8. kwietnia). Najsilniejsze wra-

enie wywara gra jego w potnych kreacyach Makbeta,

Lira i Otella. Trupa Rossiego, lubo nie liczya w swem
gronie wybitniejszych talentów, przedstawiaa jednak idea

wzorowego enssemblu.

Grywano bez pomocy suflera.

Wystpy Rossiego zakoczyy sezon zimowy. W wielkim

tygodniu wykonano oratoryum Rubinsteina Wieka Babel

(d. 9. kwietnia).

Opera tej zimy nie cieszya si powodzeniem. Cigle

miszanie jzyków polskiego i woskiego w przedstawieniach

operowych odstrczao szersze koa publicznoci od bywania

w teatrze. Skad personalu w styczniu powikszyli: mezzo-

sopranistka Caracciolo i mody basista Todth, lwowianin,

który po raz pierwszy zadebiutowa z powodzeniem jako

Ramfis w Aidzfe (d. 26. stycznia). Po raz pierwszy wyko-

nano w tym czasie star oper Adama Pocztyljon z Lon-

jumeau (d. 14. stycznia) i Mozartowskiego Don Juana

(d. 27. lutego), który okaza si zbyt cizkiem zadaniem dla

si tutejszych. W kocu zanotowa wypadnie niefortunny

debiut barytonisty Domici (wrzeniu), który po jednorazowym

wytpie opuci tutejsz scen.

W miar niepowodze w dziale dramatu i komedyi

wzrastaa tendeneya operetkowa w naszym teatrze

Jako, prócz wznowie z dawnego repertuaru, ukazaa
si wyuzdana Niniclie, wodewil Delibesa , Offenbacha i Lecoc-

qu'a (d. 9. stycznia). W Varietes paryskiem (w marcu r.

187*) omieszano w niej Polaków, u nas Dobrzaski (Bebu-

tow) parodyowa Gorczakowa, za Zimajer jako Niniche,

której za prototyp suya synna Fany Lear, rol kokoty

graa z szalonem powodzeniem. Mimo ostrej cenzury policyj-

nej, Niniche cigaa tumy do teatru. Niemniejszem powo-

dzeniem cieszy si Nietoperz (d. 29. marca), jedna z lep-

szych kompozycyi Straussa. W przedstawieniach operetki,
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prócz Skalskiej, Zimajer i Guerard, brali udzia Alma
;

Skalski, Zboiski, oraz wieo zaangaowany w tym roku

barytonista Dyliski.

Sezon letni by ródem nieustannych kopotów dla dy-

rekcyi , która dla braku dostatecznych dochodów zniewolon

bya dzieli towarzystwo dramatu i opery wypyajc je

w róne strony kraju.

Do poowy maja towarzystwo lwowskie w komplecie

dawao przedstawienia w skarhliowskim teatrze.

Z dramatów odegrano w tym czasie jedyn nowo,
poemat sceniczny Jan Dacitr (d. IG. kwietnia; Lomon),

zreszt powtarzano repertuar zimowy. To samo dziao si^

w operze, w której raz jedyny wystpia gocinnie pie-

waczka opery niemieckiej Edelsberg w Lukrecyi Tiorgii

(d. 4. maja). W dniu 1 1 . maja opera wyjechaa do Krako-

wa, gdzie w dniu 15. t m. rozpocza szereg przedstawie

Trubadurem. I tu nie sprzyjao jej powodzenie, mimo i po

kilku pierwszych przedstawieniach zniono ceny wstpu 1

).

Z kocem czerwca powrócia ju opera do Lwowa bez

woskich piewaków i Zakrzewskiego, którzy w Krakowie

ze skadu jej ustpili. Tymczasem cz towarzystwa dra-

matycznego udaa si w ostatnich dniach maja do Stanisa-

wowa, póniej za do Stryja i Brodów. Pozostali we Lwowie

artyci grywali w skarbkowskim teatrze. W czerwcu, prócz

spektaklowej sztuki, przerobionej z powieci Vernego p. t.

Dzieci kapitana Granta (d. 14. czerwca), przedstawiono

komedyjk Halevyego Paacyk i wyborn fars Labiche'a

Skarbonka (d. 26. czerwca). Z pocztkiem lipca usiowano

wskrzesi teatrzyk letni na miejskiej Strzelnicy, gdy wszake
dyste lato stano temu na przeszkodzie

,
grywano i nadal

w sali skarbkowskiej. Z nowoci oryginalnych ukazay si
w tym czasie komedyjki: Obiadek prowony Br. Rakowiec-

kiego (d. 25. lipca), Mio z przeszkodami M. Chamskiego

(d. 4. sierpnia), wreszcie Madejskiego: Upiór i Miodowe

miesice (d. 12. stycznia).

») Czas r. 1878. Nra. 113-131
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Z przekadów, prócz fraszki Gróbera Jej marzenia

(d. 25. lipca), przedstawiono sab komedy Belota Jenialne

pomyliy gubernatora (d. 24. sierpnia) i banaln bomb Renar-

da Cesarzewie* Napoleon (d. 39. sierpnia).

Sezon jesienny rozpocz si ju w nieobecnoci Stanisa-

wa Dobrzaskiego, któremu lekarze zalecili pobyt we Woszech.

Reysery powierzono Lubiczowi. Lubicz w stosunkowo

krótkim czasie wyrobi si na bardzo uytecznego aktora.

Lekko, werwa i humor dodaway wartoci grze jego w farsie;

w komedyi salonowej mniej by odpowiednim z powodu be-

kotliwej wymowy, ruchów zbyt ywych, nerwowych, cigego
korespondowania z publicznoci i nieustannego silenia si^

by zaj uwag widza wycznie sw osob. Powierzenie

reyseryi Lubiczowi byo jednym z bdów, jakie dyrekeya

po ustpieniu Stanisawa Dobrzaskiego, bezustannie po-

peniaa. Do zajcia stanowiska samodzielnego reysera po

ludziach tak inteligentnych jak Konarski i PodwyszysY,
którzy pracowali zreszt pod naczelnym kierunkiem Stani-

sawa Dobrzaskiego, nic uprawniao Lubicza ani wykszta-

cenie zbyt powierzchowne, ani lato scenicznej suby. Nie

mona mu byo odmówi starannoci i energii
,

zalety te

jednak mogy by z korzyci spoytkowane li pod dozorem

bacznego kierownika artystycznego. Wziwszy nadto w ra-

chub brak powagi i miru wobec artystów, jakiego Lu-

bicz statecznie doznawa, a acno zrozumiemy, e wybór dy-

rekcyi nie grzeszy trafnoci.

W repertuarzu, urozmaicanym popisami akrobatów

Johsonów i miss Wandy na trapezie (we wrzeniu), przewa-

aa farsa. Z dzie oryginalnych ukazay si tylko: kroto-

chwila Stanisawa Dobrzaskiego onierz królowej Mada-
gaskaru (d. 31. wrzenia), 'komodya konkursowa Zabiegi

(d. 18. grudnia) i tendencyjny, lecz niesceniczny dramat Wdo-
wiszewskiego Henryk Bodmer (d. 6. wrzenia).

Komedya Zabiegi, skutkiem niewaciwych dodatków ze

strony wykonawców, doznaa wcale nieprzychylnego przyjcia 1

)

') Dopiewo w maju (<L 5.) roku nastpnego nastpio rozstrzygnion io
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Nie lepiej przedstawia si repertuar tumaczony, w skad

którego weszy dramaty: Narzeczeni z Albano (l)'Enncry:

27. wrzenia), utwór o zawikanej niezmiernie intrydze,

wstrtna Smutna karjera Kryowa (d. 22. padziernika)

i mierna praca Ibsena Pretendenci (d. ó. grudnia) — wszy-

stkie te sztuki upady zaraz po pierwszych przedstawieniach ...

Smutny ten los dotkn take tómaczone nowoci z dziau . ,
;

komody i , wród których jedyny wyjtek stanowia pusta

farsa Mk debiutantki (d. 12. grudnia, Meilhac i Haleyy ). .
....

Reszta, jak: About: Popiersie (d. 10. wrzenia), Sar- ,

dou pocztkowy utwór Czarna pera (d. 24. wrzenia),

farsa Korespondencja w inseratach Cd. b\ listopada) i Chri-

stofulli Ubóstwiona — utona od dawna w toni zasuonego

zapomnienia. Jedynym janiejszym punktem w dziedzinie

tegoezesnego dramatu byo przybycie Modrzojowskiej
,
opro-

mienionej saw, pozyskan za oceanem. Podejmowano ar-

tystk z niezwyka wvstawnoci. Przyjcie przez artystów

na peronie kolejowym i serenada wyprawiona przed jej

mieszkaniom w teatrze, poprzedziy wystp Modrzojowskiej

na scenie. Artystka wystpia szesnacie razy, rozpoczwszy

cykl swych wystpów Adryenn (d. 8. listopada), po której

nastpiy: Barbara Radziwilówna (dwukrotnie), Ballila

(dwukrotnie), Szyllerowska Marya Stuart (trzykrotnie),

Romeo i Julia (dwukrotnie), oraz popisowe kreacyc artystki

z dziau komody i (Nasi najserdeczniejsi. luby, Panna me,

zatka, Cudzoziemka, Ksina Jerzowa, Fortepian Berty).

Wystpy Modrzojowskiej przecigny si do koca
listopada gromadzc tumy publicznoci. Znajdowano, e ta-

ent artystki podniós si o jeden ton wyej , e sia gry jej

wzrosa, namitno spotniaa.

Opera do póniej jesieni sabe dawaa znaki ycia.

We wrzeniu goci w niej tenor Mcnkes { ydówka. Marta )

entuzyastycznic witany przez swych wspówyznawców; sro-

dze potpiony przez krytyk. Równio niefortunnymi byy

konkursu iin. Fredry. Pierwszej nagrody nie przyznano nikomu ,
drugn

otrzymay Z ab i eg i (Gazeta Narodowa 1880 Nr. 1G5.

Teatr polski we Lwowie. 26
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debiuty raessosopranistki Carletti w padzierniku {Trubadur

Mar(a).

Chwalono natomiast cige postpy Skalskiej, Almy
i Todtha. Waciwy sezon operowy rozpocz si dopiero

w grudniu za powrotem sopranistki Bossi i z zaangaowa-
niem nowych si woskich.

Skadali je: znakomita altystka Donatti, przyzwoity

bas Marchetti i tremolujcy tenor Manfrini. Przedstawienia

operowe zoone z powtarzajcego si w kóko repertuaru

wieciy pustkami; po koniec roku wystawiono z „nowoci"

odwieczn Zamp Harolda (d. 18. grudnia).

Nierównie wiksze zajcie budziy przedstawienia ope-

retki zapuszczajcej corazto gbsze korzenie w repertuar

sceny skarbowskiej. Prócz wyborowych si wokalnych
,
jakie

w niej przedstawiali Skalska i Alma, niepomiern przy-

nt dla szerszej publicznoci stanowia w niej wspaniaa

wystawa i niezwyka staranno wykonania nawet

najdrobniejszych ról. Reyserem operetki by Zboiski,

który sam w niej grywa z powodzeniem role charakte-

rystyczne (Bolero w Girofh
y

Eisenstein w Nietoperzu),

podczas gdy Skalski reprezentowa komik nisz.

Mody ten artysta objwszy po Dobrzaskim wydzia ról

grywanych przez niego w operetce, sta si niebawem

ulubiecem publicznoci. Niedostatkowi gosu zapobie-

ga falsetem , lub piewa swe aryetki recitando. Nato-

miast gra Skalskiego pena humoru i naturalnoci, niepowta-

rzajca si i wolna od przesady, wiadczya o niepospolitej

,

wrodzonej sile komicznej artysty. Idc w lady swego po-

przednika zaprawia swe kreacye satyrycznym podkadem
,

który dobitny znachodzi wyraz w kupletach.

Kuplety Skalskiego miay saw — we Lwowie, gdy
nosiy cech czysto lokaln i okolicznociow. Sypa je jak

z rkawa, niepomijajc adnego goniejszego wypadku
w miecie, mimo czstych nieprzyjemnoci ze strony c. k
wadzy bezpieczestwa. Jako komik popularny Skalski by
cile lokalnym artyst, jak by nim ókowski (ojciec)

w Warszawie lub Nestroy we Wiedniu.
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Gra jego moe budzi wesoo na kadej scenie pol

skiej, lecz zrozumi go najlepiej tylko we Lwowie.

Nowym nabytkiem repertuaru operetkowego bya w tym

sezonie Fatinica Souppego (d. 31. padziernika), interpreto-

wana pierwotnie przez Zimajer, która w damskim personalu

operetki bya tern , ezem w mzkim Zboiski i Skalski.

Niebawem jednak znalaza gron wspózawodniczk
w osobie Anny Boczkaj , która po raz pierwszy zadebiuto-

waa w teje samej Fatinicy dnia 23. grudnia t. r. Moda

-

przystojna i miaa, obdarzona dwicznym gosem, zrobia

bardzo korzystne wraenie. Przebaczano jej haniebne kale-

czenie prozy, (Boczkaj bya poprzednio artystk wdrownej
trupy niemieckiej Dietza), gdy gra jej ywa i pena tem-

peramentu, oraz niezwyka swoboda w mzkim kostyumie

pozwalay pobaa wielu brakom pocztkujcej artystki.

Specyalnoci Boezkaj byy tak zwane Hosenrollen w ope-

retce
,

wchodzce wanie wówczas w mod w dziedzinie

wesoej muzy. Tej te okolicznoci zawdziczaa artystka

powodzenie swe w naszym teatrze.

Równoczenie z ni prawie wstpi w skad personalu

lwowskiego Ryszard Ruszkowski, który rozpocz zawód
sceniczny w operetce warszawskiej, a nastpnie po krótkiej

tuaczce na prowincyi wystpi na scenie skarbkowskicj

w party i ksicia w Pericoli (d. 1. listopada).

Wystpujc w operetce, zwróci mody artysta uwag
na siebie zarówno starannoci gry, jak jej charaktery-

stycznem zaciciem. Uywany zrazu do ról pomniejszych

w komedyi i w dramacie, zaj w latach póniejszych bardzo

uyteczne stanowisko w dziale ról charakterystycznych.

Stycze 1880 roku upamitni sie w dziejach naszej

sceny piciokrotnym wystpem panny Mani lii, zwanej nimf
wodn i kapitana Jamesa Svone , czowieka - ryby.

Sprawozdawca jednego z pism lwowskich opisuje te

widowiska nastpnemi sowy : „Miss Manilla jest to niewiasta

niesychanie rozronita, której z nosa pozna pochodzenie

izraelickic. Wlaza tedy ta Nimfa w przeroczysty trykot

odziana razem z panem kapitanem do basenu szklanego
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a liczna publiczno pci obojga oddaa sic z naboestwem
kultowi nagich ksztatów. Pó godziny trwaa uroczysta ci-

sza w wityni sztuki, a duch przyzwoitoci spa sic pooy
w kasio teatralnej *)" '

Repertuar oryginalny po nowym roku skaday wy-

cznie komedye. Trzy Wory, farsa Samoliskiej rozpocza

w dniu 2. stycznia szereg nowoci , w liczbie których uka-

zay: sic niedzielna sztuka Wdowiszewskiego Takich wicej

(d. 7. stycznia), mierne prace J. A. Fredry : Trzy domina

i 1'hotji czy bogaty |d. 1;$. marca), komedye: Lubowskiogo

Przesady (d. 2<S. stycznia) i Bauckiego Krewniaki (d. 23-

marca), wreszcie udatne traszki jednoaktowe Po kwecie.

Sulis wa (d. 3. stycznia) i Zhpic teciowe Adolfa Abraha-

mowicza (d. 22. marca).

Dwie teciowe wesoa krotochwila , pena ycia i prawdy

przyjt zostaa przez pras bardzo przychylnie jako pierwsza

i wielce obiecujca próba talentu autora . znanego w szero-

kich koach towarzyskich Lwowa.

Z komedyi tómaczonych przychodzi zanotowa poja-

wienie sic komedyi Augiera 1'boyic lwice (d. 1(5. stycznia).

Szekspirowskiej Komedyi omyek id. 21. stycznia) i wybor-

nej farsy IIennequina i Delacoura Róowe domina (d. 10

lutego). Reszt nowoci z tego dziau stanowiy same traszki

jak: Po obiedzie Grubera i Zarzatka balowa (d. 2o lutego),

Dzwonki pastwa Cornecillc (d. ó. marca) i Morderca About

(d. JS marca).

Z dramatów wystawiono Nerona Cossy (wolny prze-

kad Kaszowskiego; d. i. stycznia) w wietnej interpretaey

Ladnowskiego (Nero), Nowakowskiej ( Aktea) i Zboiskiego

(Gladyator), oraz effektowny dramat Giacomettiego Skazany

na tale iycie (d. ló. marca).

Mnici fbrtunnem bvo wystawienie nudnego dramatu

Maqueta Ksia Miska (d. l:->. lut go) i wstrtnego na
• scenie LAssomoiru Zoli (d. 19. lutego), który upad zaraz

po pierwszem przedstawieniu.

') Dziennik Polski r. 1850. Nr. 20.
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W skadzie porsonalu nic zaszy adne zmiany
,

prócz

ubytku Kwieciskich, którzy w styczniu przenieli sic. do

Poznania. Kwieciskiego próbowano zastpi sprowadzonym

z Krakowa Sobiesawem (w lutym). Sobiesaw nic zdoa
sobie wszake pozyska sympatyi we Lwowie i przed ko-
cem zimy powróci na swe dawne stanowisko.

Zajcie si publicznoci oper wzroso dziki zaangaowa-

(w styczniu) Dowiakowskiej
,

Cielewskiego i Chodakow-

skiego (barytona), których wystpy a po koniec sezonu

cieszyy si o wiele wikszein powodzeniem, ni reprezen

tacye si woskich. Mniej szczliwym by wystp w r IIu-

genotach" (d. 20. marca) piewaczki rosyjskiej Runin- So-

koów ej.

W operetce przedstawiono w tym czasie Dzwony

z Cornerille (d 18. lutego) Planqueta
,
jedn z najcelniej

szych kompozycyi w dziale lekkiej muzyki.

Sezon letni w tym roku przecign si a po dzie

25. lipca
,

urozmaicony w kwietniu wystpami fracuzkich

tancerzy, a raczej akrobatów Labujere i Trucco. W dziale dra-

matycznym sezon ten nie by korzystnym. Wystawione w tym

czasie: trajedya Szekspira Antoniusz i Kleopatra (d. 2 kwie-

tnia) i dramat Wiktora Hugo Król sic bawi (d. 29. kwietnia)

cigny na siebie potpienie krytyki z powodu niedostat-

ków w przygotowaniu . inscenowaniu i wystawie sztuki, za
dramat Delpita na tle stosunków pówiatka osnuty p. t.

Syn Koralji (d. 2i>. czerwca) zbyt obcym by dla naszych

stosunków, by móg zaj tutejsz publiczno. Nic wiodo

si te z nowociami z zakresu komedyi oryginalnej zast-

pionej przez Pani podkomorzym;, jedn ze sabszych utwo-

rów Zalewskiego (d. 5. maja;, oraz przez mierne prace:

Wdowiszewskiego Szambelanów (d. i>. czerwca) i Kozic

brodzkiego System pana Macieja (d. 2. lipca). Z przeka

dów jedynie komodya Za chwile szczcia (d. 21. kwietnia

Meilhac) ratowaa honor domu, gdy fars Gondineta Jona-

tan (d. 7. kwietnia) susznie porównano z fotografiami, jakie

nadsyane bywaj mczyznom pod najcilejsz dyskrecy...,
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Opera zakoczya swój ywot jeszcze przed upywem
kwietnia. Jedyn nowoci wystawion w cigu tego roku

by Mindowe
y
kompozycya Henryka Jareckiego (d. 1. kwie-

tnia). W ostatnich przedstawieniach operowycn gocia ruty"

nowana piewaczka Bertella Steinher.

Najwiksze oywienie panowao w tym czasie w ope-

retce, która obecnie zaja, rzec mona, dominujce stano-

wisko w lwowskim teatrze. W kwietniu (d. 30.) ukaza sie

Boccacio Souppego, w czerwcu Geneego Kadet okrtowy
(d. 20. czerwca,) w lipcu (d. 15.) Zielona wyipa Lecocqu'a.

Wspaniaa wystawa, nowa garderoba, niezwyka sta-

ranno w obsadzie ról i w przygotowaniu — wogólecaa usilnoó

dyrekcyi skierowaa si w kierunku operetki ze szkod
komedyi i dramatu.

W dniu 25. lipca zakoczono sezon letni Zielon wysp;
operetka wyjechaa do Krakowa

,
podczas gdy towarzystwo

dramatyczne rozpuszczono na ferye.

W Krakowie operetka wicia cige tryumfy, zwaszcza

Dzwonami, oraz Kadetem i Boccaciem, które stanowiy po-

pisowe partye dla Boczkaj.

W dniu 15. sierpnia poegnano Kraków Dzwonami
i nastpi powrót do Lwowa 1

).

Sezon zimowy rozpocz si w dniu 18. sierpnia Zemst
i — redukcy personalu dramatycznego, z którego ubyy :

Parznicka, Zimajer i German"; natomiast powrócili Kwie-

ciscy, (w padzierniku). Ubytek Stanisawa Dobrzaskiego,

który powróciwszy z Woch bawi na onie rodziny w Brze-

askiem, stawa ai coraz to dotkliwszym, jak na to wska-

zywa niedbay ukad repertuaru dramatycznego , w skad

którego wkraday si prace niedojrzae do wystawienia na

scen. Z niedbalstwem w tym kierunku szy w parze : nie-

dostateczne przygotowanie sztuk przedstawionych, brak ar-

tystów do ról podrzdnych których zastpowano chórzysta-

mi i chórzystkami, oraz dziwne lekcewaenie publicznoci

«) Cfeas r. 1880. Nra. 171-187.
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objawiajce si w dopuszczaniu na scen niepowoanych

debiutantów.

Pocieszano si nadziej powrotu Stanisawa Dobrza-
skiego — na próno niestety.

Tymczasem przygotowywano si do uroczystego przyjcia

cesarza Franciszka Józefa
,
który po raz pierwszy jako kon-

stytucyjny monarcha zjecha do Lwowa doznajc entuzya-

stycznego przyjcia. Na dzie trzynasty, wrzenia zapowie-

dziane byy odwiedziny cesarskie w teatrze
t

który przy-

brano zieleni i mniej stosownie przystrojono w papierowe

firanki. Zjecha te do Lwowa Stanisaw Dobrzaski, by po
raz ostatni w gyciu wystpi na scenie.

Z uderzeniem godziny w pó do ósmej teatr by juz

przepeniony, wszystkie miejsca byy zajte, z wyjtkiem
' loy cesarskiej i trzech ló przenaczonych dla dworu We,

wszystkich loach, zwaszcza pierwszego pitra wieciy bry -

lanty i jasne stroje balowe dam. Obok nich odznaczay si

kontusze i paradne uniformy wojskowe. Wojskowo zaja
przewanie balkony pierwszego i drugiego pitra. Na parte-

rze w pierwszych rzdach zasiedli czonkowie rozmaitych

deputacyi, reprezentanci zagranicznej prasy i inni dostoj-

nicy — dalsze dopiero rzdy pozostay dla pa. Na powita-

nie cesarskie oczekiwali w przedsionku naleycie przystro-

jonym Jan Dobrzaski i Lubicz, który przybywajcego

monarch odprowadzili do loy. Gdy z uderzeniem godziny

ósmej cesarz ukaza si w loy, podniosa si zasona, or-

kiestra zagraa austryaoki hymn ludowy i cay persona

teatralny wtórzy jej piewem. Na zakoczenie piewu od-

soniono transparent przedstawiajcy cyfr cesarza w róo-

wym ogniu. Poczera odpiewano wyjtki z pierwszej i z pi-

tej odsony Strasznego dworu, w których partye solowe

spoczy w rku wystpujcego po raz pierwszy tyysaugi

i Koncewicza. Nastpiy tace rozpoczte krakowiakiem

w cigu którego odpiewano nastpujce zwrotki :

Witaj nam witaj

Miy Gospodynie
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f natn serce pytaj,

55kd ten okrzyk pynie.

Pynie coraz szer/.ej

T pynie rozgonio

A kdy uderzy

Serce wszystkim ronie!

*
* *

Udzie stpisz gociu, miy
Wrzesie kwitnie majem

I sercem z caej siy

W koo (ebie stajem !

A polska mio caa.

Caa i nie pocha

O jeeli pokochaa

To serdecznie kocha !

* * .

O ju nas i ssiedzi

Na jzyki wzili ,

Lecz czek tom sic nie hio.lzi

.

Dalej si weseli

!

Wszak woln wol mamy.

Wszak my w naszym domu .

A jeeli sic kochamy,

Do tego nikomu!

* *
'•

Nasz Wawel prastary

wieci odrodzony.

Ze Lwowa hymn wiary

Gone bij dzwony

Nasza do nie mucha

.Nasza krew nie woda

Ten si nie zawiedzie

Kto nam rk poda!

Póniej nastpio jeszcze „koo huculskie", monotonne

i nuce, a w dodatku niezdarnie wykonane przez dyletan-

tów i mazur odtaczony w kilkanacie par. Po tacach ce-

sarz opuci teatr.... Wnet po jego wyjciu oprónia sic

caa sala, tak, i Beneta odegrano ju przed pustemi

awkami.
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By to ostatni w yciu wystp Stanisawa Dobrzaskie-

go. Tu przed podniesieniem zasony nawiedzony w garde-

robie gwatownym atakiem sercowym straci mow i bez-

wadnie run na ziemie. Ocucony drastycznymi rodkami

przez lekarzy, chwiejc si wyszed na scen i wietnie

odegra sw rol Wysiek ten zabi artyst Zaniesiony

z za kulis do domu, leg na ou boleci — by nie powsta

wicej

Ubezwadniony w dolnej poowie ciaa, lea oparty

o wysoko napitrzone poduszki i mimo; straszliwych cierpie,

wród bezsennych nocy kreli co na drobnych karteczkach.

Bya to ostatnia jego praca , czteroaktowa komcdya p. t.

Najnowsza trajedya
,
której ju nie skoczy, gdy w dniu

16. listopada t. r. zamkn na zawsze powieki.

Z nim zstpia do grobu wietno teatru polskiego

we Lwowie.

Jan Dobrzaski, czowiek zamany wiekiem i posug
publiczn, zatrudniony redakcy Gazety Narodowej, nie

móg podoa ciarowi kierownictwa scen, do którego

trzeba byo znawstwa, zamiowania i energii. Znalaz

wprawdzie chtnych wyrczycieli , lecz rzdy ich, jak wska-

zywa rok miniony, byy tylko marnotrawieniem" moralnej

spucizny po . p. Stanisawie.

Repertuar chwiejny i ukadany bez Aadnej myli prze-

wodniej wykaza w dziale oryginalnych nowoci nieudol-

n przeróbk z powiastki Sienkiewicza („Szkice wglem")
dokonan przez Zieliskiego p. t. Szkice wglem (d. 10.

wrzenia), sabe komedye: Sewera wietne partye (d. 30.

wrzenia), Bauckiego Ssiedzi (d. 5. listopada) i Szreniawy

Pan Kasper z Boej woli (d. 26. listopada). Ratoway ponie-

kd sytuacy: wietna arsa Stanisawa Dobrzaskiego Zo-
ty cielec (d. %i. wrzenia) i imponujcy si, groz, a za-

razem peen wyszej poetyckiej wartoci, jednoaktowy dramat

Aurelego Urbaskiego Dramat jednej nocy (d. 28. listopada),

którym poeta zainaugurowa po duszem milczeniu nowy
kierunek w swej dziaalnoci dla sceny. Gzartowska awa,
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Bztuka ldowa Galasiewicza (d. 22. grudnia), nie usprawiedli-

wia w znacznej czci rozgosu
,
jakim si cieszya w War-

szawie.

Z przekadów ukazay si tylko: drobnostka Paillerona,

Iskierka (d. 27. wrzenia) i drobna krotochwila Mosera

Spirytyci (d. 20. padziernika), której warto podnosia

wietna gra Walewskiego w gównej roli bibliotekarza.

O Koryolanie Szekspira wystawionym w tym czasie

(d. 10. grudnia), wypadnie powtórzy te same zarzuty,

z którymi si spotkao przedstawienie ArUoniusMa i Kleopatry.

Odstraszay publiczno, stronic od przedstawie dramatu,

debiuty bez celu i wyboru dozwalane
,
jakimi zaroia si tej

zimy scena skarbkowska. Debiutowali z kolei artyci

prowincyonalni : Piasecka , Stpowska , Lewicka
,

Sagnow-

ski — wszyscy mniej fortunnie. Jedynie debiut Hrynie-

wieckiego cieszy si wzgldnem powodzeniem. Uwagi pra-

sy wystosowane w tej mierze do dyrekcyi, nie odniosy

adnego skutku. Sezon operowy rozpoczty w listopadzie

odznacza si ta sam wosko - polsk mieszanin personalu,

co poprzedni. Pocztkujca piewaczka Morzkowska , Kohler

i siy pomocnicze z operetki (Skalska i Alma) piewali po

polsku, po wosku znów tenor Raverta, Donati
,

altystka

i bas Alzina wykonywali swe partye. Repertuar obraca si

niezmiennie, gdyby w zakltem kole kilku znanych od

dawna oper.

W listopadzie odbyy si debiuty piewaczki Capozzi

,

poprzednio za we wrzeniu tenora Spawiszewskiego.

Operetka, zajmujca obecnie trzy wieczory w tygodniu,

wystawia po koniec roku Ksitko Lecocqu'a, (d. 23.

padziernika). Boczkaj wjedajca konno na scen wywo-
ywaa huczne oklaski.

Z wiosn 1881. roku koczyo si szeciolecie, na

które wydzierawiono teatr lwowski Janowi Dobrzaskiemu,

Reszta zimowego sezonu od stycznia 1881. r. a do Wiel-

kiej nocy odznaczaa si bozprzykadnem niedbalstwem.

Z dzie oryginalnych wystawiono komedye : ur.... Polak
kiedy yodny, to zy (d. ^4. stycznia), grzeszc nonsensem
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w najwyszym stopniu i Fantazy i rzeczywisto Celiny

Dobrzaskiej (d. 9. marca). Pomys tej pracy, zaczerpity

z opowieci Acharda („Chatetchien"), wypaczony zostaw nieu-

dolnem wykonaniu. Autorka zamierzya stworzy utwór

tendencyjny, tymczasem komedya jej nie bya ani na czasie,

ni te zgodn z tendency ogólno ludzk. Udatne fraszki

A. Abrahamowicza : Insera (d. 21, lutego) i On ma bzika

(d. 9. marca), oraz fragment dramatyczny Aurelego Urba-
skiego Arlekin (d. 28. stycznia), byy jedynym dodatnim

plonem tegorocznego repertuaru z rodzimej literatury.

Przedstawiane jako nowoci komedye: Sztuka i handel

i Faszywe blaski, znane by a nadto dobrze z lat po-

przednich. Równie nieszczliwym byl wybór przekadów,

w liczbie których ukazay si : sentymentalny dramacik

Gróbera Potga modlitwy (d. 28. stycznia) i sabiuchna

przeróbka Botnickiego Pod ziemi (d. 5. stycznia; z nie-

mieckiego), wreszcie mierne komedye: Gapie z mioci
(d. 14. stycznia

;
Barriere^ i Mis$ Zuzanna (&. 16. marca

;

Legouve). Duej w repertuarzu zdoaa si tylko utrzyma
krotochw^a Sardou Roziuiedmy si ( 1. kwietnia).

Prócz niestosownego debiutu Guniewicza (d. 0. lutego),

przypady w tym czasie wystpy bardzo miernego towa-

rzystwa francuskiego pod dyrekcy Juliusza Deschamps

,

które popisywao si w marcu odgrywajc w trywialnym

stylu liskie farsy.

W operze panowa cigy zastój. Powtarzano w koo
kilka znanych kompozycyi. W lutym i w marcu przypady
debiuty barytona Roberta (Iaka), który zarówno pod

wzgldem wokalnym, jak scenicznym, przedstawia si jako

zupenie surowy materya. Z operetek przedstawiono w tym
czasie Offenbachowsk Pani Favart (d. 21. stycznia).

W dniu 10. kwietnia odbyy si dwa ostatnie przed-

stawienia pod dyrekcy Jana Dobrzaskiego. Popoudniu
odpiewano Dzwony w Corneville, wieczorem odegrano ko-

medy Sardou Czarne dyaby. Publiczno przyja do wia-

domoci ustpienie dyrekcyi— zupenie obojtnie.
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